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ZÁPISU

Začíná zápis událostí roku 2006, který lze bez nadsázky nazvat Úvod
“rokem volebním“. Občané naší republiky měli moţnost třikrát
v tomto roce dostavit se k volebním urnám a splnit tak svoji
občanskou povinnost. Uplynulý rok v naší obci lze hodnotit v celku
jako úspěšný. Nadále pokračovala výstavba nových rodinných
domků v lokalitě.
Letošní Nový rok začal netradičně deštěm, teplota se pohybovala Počasí
slabě nad nulou. Ze začátku první dekády měsíce ledna pršelo, ale
později se začalo ochlazovat a tak začalo sněţit. Ke konci této
dekády se značně ochladilo, kdy noční teploty klesly aţ na -15°C,
odpolední teploty byly také pod bodem mrazu.
Ve druhé dekádě se začalo mírně oteplovat. Ranní teploty sice byly
ještě pod bodem mrazu, ale odpolední teploty se pohybovaly kolem
nuly, nebo i mírně nad nulou.
Zato třetí dekáda měsíce byla vyloţeně mrazivá, kdy noční teploty
dosáhly aţ -19°C (24. ledna). Také odpolední teploty byly pod
bodem mrazu.
Začátkem první dekády měsíce února byly noční teploty sice pod
bodem mrazu, ale přes den se teploty drţely nad nulou. Dosti často
sněţilo, coţ přivítaly zvláště děti.
Ve druhé dekádě se i noční teploty dostaly nad bod mrazu, odpolední
teploty se pohybovaly v rozmezí 5 aţ 6°C. Také v této dekádě skoro
denně sněţilo.
Ve třetí dekádě se mírně ochladilo, ranní teploty byly ještě po bodem
mrazu, odpolední teploty měly uţ větší hodnoty jak v druhé dekádě.
Pod velkou tíhou sněhu se dne 17. února zřítila střecha neobydleného
domu č. 37 v ulici Sklepničky. Ke zranění osob naštěstí nedošlo.
První dekáda měsíce března měla mírné výkyvy v nočních teplotách,
kdy jeden den teploty klesly pod bod mrazu, na druhý den zase byly
nad bodem mrazu. Odpolední teploty se pohybovaly v rozmezí 67°C. Ve druhé dekádě se mírně oteplilo, noční i denní teploty byly
nad bodem mrazu.
Podobný průběh měla i poslední dekáda měsíce. V závěru měsíce
výrazně stouply ranní i odpolední teploty a skoro denně pršelo.
Nejtepleji bylo 27. března (18°C) a 31. března byla dokonce první
jarní bouřka.
V první dekádě měsíce dubna se ranní teploty pohybovaly kolem
10°C, odpolední teploty se pohybovaly v rozmezí 15 aţ 17°C.
Ve druhé dekádě sice občas zapršelo, ale odpolední teploty se
přehouply aţ přes 20°C. Ve třetí dekádě stouply odpolední teploty na
26°C.
V první dekádě měsíce května byly ranní teploty poněkud niţší
(kolem 10°C), ale odpolední teploty dosahovaly aţ 25°C.
Ve druhé dekádě se oteplilo, stouply hlavně ranní teploty. Odpolední
teploty se pohybovaly kolem 25°C.
Závěrem třetí dekády denně pršelo, takţe poklesly i odpolední
teploty.
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První dekáda měsíce června měla sice odpolední teploty jenom Počasí
kolem 15°C, ale koncem dekády uţ dosáhly přes 20°C. Ve druhé
dekádě stouply ranní i odpolední teploty, které dosáhly aţ přes 30°C.
Značně se oteplilo ve třetí dekádě. Ranní teploty neklesly pod 20°C,
odpolední přesahovaly přes 30°C. Nejtepleji bylo 25. a 26. června,
kdy odpolední teploty dosáhly aţ 35°C.
První dekáda měsíce července měla zpočátku odpolední teploty pod
30°C, ale ve druhé dekádě se značně oteplilo, slouply ranní i
odpolední teploty. Nejtepleji však bylo ve třetí dekádě měsíce, kdy
byly ranní teploty kolem 20°C, odpolední teploty vystoupaly aţ přes
35°C. Nejtepleji bylo 28. a 28. července, kdy teploměr ve stínu
ukázal aţ 37°C.
Vlivem deště začátkem první dekády měsíce srpna poklesly ranní i
odpolední teploty, které nepřesáhly 30°C. Ve druhé půli druhé
dekády stouply ranní teploty, odpoledne se dostaly aţ na 30°C.
Třetí dekáda měsíce srpna byla doslova “deštivá“, neboť skoro denně
pršelo. Následoval proto pokles ranních a odpoledních teplot. 31.
srpna následkem deště dosáhly odpolední teploty pouhých 16°C.
Celý měsíc září bylo teplé a slunečné počasí. Ranní teploty v první i
druhé dekádě neklesly pod 10°C, odpolední teploty se pohybovaly
v rozmezí 23 aţ 28°C.
Ve třetí dekádě ranní teploty mírně klesly, ale odpolední teploty
dosahovaly 23 aţ 27°C. Nejtepleji bylo 4. a 7. září, kdy odpolední
teploty dosáhly 28°C ve stínu.
Začátkem první dekády měsíce října ranní teploty přesahovaly 10°C,
ke konci dekády klesly pod 10°C. Odpolední teploty přesáhly i 20°C.
Ve druhé dekádě mírně klesly ranní teploty, odpolední teploty
koncem dekády uţ nedosáhly ani 20°C. Podobně tak tomu bylo i
v poslední dekádě měsíce. V neděli 29. října kolem 14 hodiny
odpoledne přišla bouřka se silným větrem. Po dešti se citelně
ochladilo.
Ranní teploty v první dekádě měsíce listopadu byly uţ pod bodem
mrazu. V noci na 2. listopadu sněţilo a v následujících dnech skoro
denně padal sníh s deštěm, nebo pršelo. Odpolední teploty se
pohybovaly kolem 10°C.
Ve druhé dekádě se oteplilo, ranní teploty vystouply nad bod mrazu,
odpolední teploty stouply aţ na 14°C. Poslední dekáda měsíce měla
podobný průběh.
První dekáda měsíce prosince měla ranní teploty do 10°C, odpolední
teploty se pohybovaly v rozmezí 12 aţ 15°C.
Ve druhé dekádě se ochladilo, klesly ranní i odpolední
teploty.Vánoce opět proběhly beze sněhu. Na druhý svátek vánoční
(26. prosince) uţ začalo ráno mrznout a odpolední teploty se drţely
jen slabě nad nulou. Tento ráz počasí se udrţel aţ do Nového roku.
Průběh letošního počasí se značně lišil od ostatních předcházejících
let. V zimních měsících bylo oproti minulým rokům značně chladno
a mrazivo. Napadalo hodně sněhu a po celé zimní období nepřišla ani
jedna obleva. Sníh drţel na polích aţ do konce března.
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Následkem jarního tání velkého mnoţství sněhu nestačila půda Počasí
všechen tající sníh vsáknout, a proto řadě občanů se objevila ve
studních a dokonce i sklepích zvýšená hladina vody. Nejvíce
postiţení byli občané v ulici Záhumní a občané bydlící při hlavní
silnici na levé straně od Obecního úřadu aţ po kapli Sv. Ducha.
Velká vedra v jarních a letních měsících zase nepříznivě ovlivnila
úrodu, hlavně brambor. Urodilo se jich podstatně méně neţ
v minulých letech. Také kvalita byla horší. Tato neúroda se projevila
i zvýšením cen brambor v obchodech. Naše republika musela tento
nedostatek řešit dovozem ze zahraničí.
Poměrně dobrá byla úroda jablek, z peckovin bylo dostatek švestek a
durancií. Teplé a slunečné počasí v září a říjnu se projevilo vysokou
cukernatostí u vinné révy. Kdyţ úroda byla v porovnání s jinými
roky značně niţší, co do kvality byla nejlepší za posledních několik
let. Vinaři proto mohli být právem spokojeni.
V letošním roce se konalo celkem 11 zasedání Obecního Obecní úřad
zastupitelstva. Na těchto zasedáních se mimo jiné schvaloval
rozpočet obce na celý rok a výhledový plán na příští roky. Všechna
zasedání jsou veřejná.
Na 29. zasedání, které se konalo 7. února, zastupitelstvo schválilo:
- plán společných zařízení a změnu mezi k.ú. Podolí nad Olšavou a
k.ú. Veletiny dle přiloţeného plánu
- finanční dar obce Podolí ve výši 60000,- Kč pro Sdruţení pro
stavbu kaple Sv. Ducha v Podolí, který bude pouţit na dostavbu
kaple
- investiční akce obce Podolí na rok 2006.
Na 30. zasedání, které se uskutečnilo 6. dubna zastupitelstvo
schválilo:
- sloţení Krizového štábu obce Podolí pro řešení všech záleţitostí
vztahujícím se k ţivelným pohromám, poţárům, ekologickým
haváriím, hromadnému ohroţení ţivota a zdraví obyvatel a
ostatním mimořádným událostem; členy tohoto orgánu jsou všichni
členové zastupitelstva obce Podolí
- smlouvu s firmou SVS-CORRECT spol. s r.o. Bílovice na
prodlouţení kanalizace a vybudování vpustí v lokalitě Draţné
- změnu ve finančním odměňování neuvolněných členů
zastupitelstva a předsedů dalších orgánů obce Podolí
- změnu názvu Základní škola Podolí, okres Uh. Hradiště,
příspěvková organizace na Základní škola a Mateřská škola,
Podolí, příspěvková organizace
- finanční příspěvek pro neziskové organizace působící v obci
Podolí.
Zastupitelstvo obce neschválilo záměr sníţení maximální rychlosti
pro dopravní prostředky na silnici v obci Podolí na 30 km/hodinu.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o závěrečném účtu,
výsledku hospodaření a kontrole hospodaření obce Podolí za rok
2005.
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Zastupitelstvo obce pověřilo pana Vlastimila Rýpala, člena Obecní úřad
zastupitelstva obce Podolí zajištěním opravy střechy budovy, která je
v majetku obce Podolí a slouţí jako sklad materiálu a mandlovna.
Na 31. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 28. dubna, bylo
mimo jiné schváleno:
- zpráva o výsledcích hospodaření obce Podolí za rok 2005,
závěrečný účet obce Podolí za rok 2005 a zpráva o výsledcích
přezkoumání hospodaření obce Podolí za rok 2005
- finanční příspěvek pro Základní školu a Mateřskou školu v Podolí
ve výši nákladů nutných na dopravu ţáků 3. a 4. třídy na školu
v přírodě a na školní výlet pro děti předškolního věku
- finanční dar ve výši 3000,- Kč tanečnímu souboru Popovjánek,
kterého bude pouţito na činnost tohoto občanského sdruţení
- úpravu č. 1 finančního rozpočtu obce Podolí na rok 2006
- smlouvu s firmou INVESTA UH spol. s r.o. Uherské Hradiště,
jejímţ předmětem je stavební dozor při výstavbě dvou nájemních
domků v lokalitě Draţné.
32. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 15. června. Zastupitelstvo
obce schválilo:
- dodatek č. 4 ke smlouvě o svozu a uloţení komunálního a ostatního
odpadu na skládku s firmou Rumpold UHB s.r.o. Uh. Brod
- ţádost o navýšení rozpočtu Základní školy a Mateřské školy
v Podolí o 5000,- Kč na nákup hraček do mateřské školy
- záměr realizace odpočívadla pro cyklisty v obci Podolí, který je
součástí projektu mikroregionu Dolní Poolšaví.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí ţádost Sdruţení pro stavbu
kaple Sv. Ducha v Podolí o finanční příspěvek na nákup akustických
zvonů do nové kaple.
Zastupitelstvo obce pověřilo všechny členy zastupitelstva obce
Podolí vypracováním návrhu kritérií pro přidělování pronájmu
v domcích v ulici Draţné.
Na 33.zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 18. července,
zastupitelstvo obce schválilo:
- početní sloţení zastupitelstva obce Podolí pro volební období 2006
aţ 2010, zastupitelstvo bude mít 9 členů
- odklad opravy vnějšího vzhledu staré kapličky při hlavní silnici a
pouţití části rozpočtových finančních prostředků určených na tuto
opravu k zabezpečení nákupu akustických zvonů pro novou kapli
v Podolí
- finanční dar ve výši 40000,- Kč na nákup nových akustických
zvonů pro novou kapli v Podolí, příjemcem daru bude Sdruţení pro
výstavbu kaple Svatého Ducha v Podolí. Podmínkou poskytnutí
finančního daru je shoda ve věci reţimu a hlasitosti pouţívání
akustických zvonů
- zadání změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Podolí
- změnu č. 2 rozpočtu obce Podolí na rok 2006.
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Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce pana Miroslava Křiţku Obecní úřad
podepsáním smlouvy se Státním fondem rozvoje bydlení o finanční
dotaci na stavbu domků v lokalitě Draţné určené pro nájemní
bydlení osob s omezenými příjmy.
34. zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo 28. července.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- ukončení pracovního poměru dohodou s Mgr. Vlastimilem
Kamrlou, odstupujícím ředitelem Základní školy a Mateřské školy
Podolí, příspěvková organizace. Pracovní poměr bude ukončen dne
31. srpna 2006
- záměr vypsání výběrového řízení na ředitele Základní školy a
Mateřské školy Podolí, příspěvková organizace.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí odstoupení Mgr. Vlastimila
Kamrli z funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy Podolí,
příspěvková organizace.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
- Mgr. Martina Kozelkovou řízením Základní školy a Mateřské
školy Podolí, příspěvková organizace. Pověření má platnost do
doby jmenování nového ředitele tohoto subjektu, který vzejde
z řádného výběrového řízení
- Ing. Jarmilu Kasperovou funkcí tajemníka pro výběrové řízení na
ředitele základní školy a Mateřské školy Podolí, příspěvkové
organizace.
35. zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo 16. srpna.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- zástupce zřizovatele do komise pro výběrové řízení na ředitele
Základní školy a Mateřské školy Podolí, příspěvková organizace,
kterými jsou Mgr. Kateřina Manová a paní Marie Snopková
- text pro zveřejnění výběrového řízení na ředitele Základní školy a
Mateřské školy Podolí, příspěvková organizace.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí ţádost občanů ulice Draţné o
výstavbu chodníku vedoucího z této ulice k Obecnímu úřadu Podolí.
36. zasedání zastupitelstva obce se konalo 27. září. Zastupitelstvo
obce schválilo:
- změnu č. 3 rozpočtu obce Podolí na rok 2006
- sloţení konkurzní komise na ředitele Základní školy a Mateřské
školy Podolí, příspěvková organizace
- záměr uzavření mandátní smlouvy s JUDr. Zdeňkem Sochorcem
k zastupování obce Podolí ve sporu vedeném u Okresního soudu
v Uh. Hradišti se společností ASH-Morava s.r.o. o zaplacení částky
600610,- Kč.
Na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva obce, které se konalo
1. listopadu, zastupitelstvo obce schválilo:
- počet místostarostů na dva
- sloţení Výboru finančního Zastupitelstva obce Podolí –
předsedkyně výboru Bc. Dagmar Marhaníková
- sloţení Výboru kontrolního Zastupitelstva obce Podolí – předseda
Ing. Jaroslav Májíček
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- nový jednací řád zastupitelstva obce Podolí, kterým se současně Obecní úřad
ruší dosavadní jednací řád
- jmenování Mgr. Martiny Kozelkové do funkce ředitele Základní
školy a Mateřské školy Podolí, příspěvková organizace ke dni
1.11.2006.
Zastupitelstvo obce zvolilo:
- na funkci uvolněného starosty obce Podolí Bc. Miroslava Křiţku,
bytem Podolí č.p. 255
- na funkci neuvolněného místostarosty obce Podolí pana Jiřího
Šišáka, bytem Podolí č.p. 256
- na funkci neuvolněného místostarosty obce Podolí pana Petra
Smetanu, bytem Podolí č.p. 166, který bude zastupovat starostu
obce v době jeho nepřítomnosti a v době, kdy starosta nevykonává
funkci.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- zprávu mandátové a volební komise o kontrole mandátů zvolených
členů zastupitelstva obce
- sloţení slibu všech členů zastupitelstva obce Podolí bez výhrad
- jmenování předsedů jednotlivých komisí obce následovně:
- komise kulturní – pan Petr Smetana, bytem Podolí č.p. 166
- komise sportovní – pan Jaroslav Jeţík, bytem Podolí č.p. 161
- komise sociální a zdravotní – paní Štěpánka Míšková, bytem
Podolí č.p. 106
- komise ţivotního prostředí – pan Jiří Šišák, bytem Podolí č.p. 256
- komise stavební – pan Vlastimil Rýpal, bytem Podolí č.p. 164
- komise školská – Mgr. Kateřina Manová, bytem Podolí č.p. 219
- komise společenská – Mgr. Lenka Peroutková, bytem Podolí č.p.4.
2. zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo 24. listopadu.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- doplnění kontrolního výboru obce Podolí o paní Květu
Doleţalovou, bytem Podolí č.p. 125
- výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce Podolí a
předsedů dalších orgánů obce Podolí.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí návrh finančního rozpočtu obce
Podolí na rok 2007.
3. zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo 15. prosince.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- navrţenou změnu č. 4 rozpočtu obce Podolí na rok 2006
- zachování stávající výše za svoz domovního odpadu v částce 250,Kč na osobu a rok
- rozpočtový výhled obce Podolí na rok 2007 aţ 2010
- rozpočet obce Podolí na rok 2007
- změnu č. 2 územního plánu obce Podolí.
Hospodaření obce Podolí za rok 2006
Celkový příjem obce za rok 2006:
Celkové výdaje obce za rok 2006:

8239800,- Kč
8289800,- Kč
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Hlavní příjmy:
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmů fyzických osob samostatně
výdělečně činných
daň z příjmů právnických osob
daň z nemovitostí
prodej pozemků
poplatky od občanů - svoz TDO
- kanalizace
- ze psa
Hlavní výdaje:
příspěvky MŠ a ZŠ
platy zastupitelů
platy zaměstnanců
svoz TDO
sluţby
nákup materiálu
energie (elektřina, plyn, voda)
Investice:
Obecní domky Draţné

Obecní úřad
1112600,- Kč
592400,- Kč
1295200,- Kč
321800,- Kč
190000,- Kč
191000,- Kč
45200,- Kč
6200,- Kč
993200,- Kč
644500,- Kč
525700,- Kč
337280,- Kč
462500,- Kč
63000,- Kč
210100,- Kč
2346200,- Kč

Zásobování občanů v obci zůstává i v letošním roce na stejné úrovni Zásobování
jako v minulých letech. Základní potraviny poskytují občanům dvě
prodejny v obci. Za většími nákupy zajíţdějí občané do
velkoprodejen a marketů v Kunovicích a Uh. Hradišti.
V letních měsících zajíţdějí do obce různí pěstitelé ovoce a zeleniny,
kteří nabízejí své zboţí v přijatelných cenách. V průběhu roku
přijíţdí do obce i prodejci obuvi, textilu a drogerie.
I v letošním roce pokračuje v naší výstavba nových rodinných domů Výstavba
v lokalitě Draţné a částečně nebo úplné rekonstrukce starších
rodinných domů.
V letošním roce byla provedena celková rekonstrukce domu č.p. 210.
Generální opravu střech provedli majitelé rodinných domků č.p. 144,
č.p. 162 a č.p. 211.
V ulici Pastviště zahájil stavbu nového rodinného domu pan Pavel
Podškubka č.p. 51. Na podzim byla zahájena v téţe ulici stavební
demolice rodinného domu č.p. 18. V budoucnu zde má vyrůst nový
rodinný dům, který bude zájemcům nabídnut k odkoupení.
Opravu střechy obecní budovy č.p. 36 (mandlovna) provedla
v červenci firma Andrej Duháň, Popovice č.p. 305.
V kulturním domě byly nainstalovány nové okenní ţaluzie, které
budou při letních akcích chránit návštěvníky před ostrým slunečním
světlem.
Občanům, kteří bydli na nové lokalitě Draţné v rodinných domcích,
byl nově vybudován chodník pro pěší od obecního úřadu kolem
Vagdálového aţ na Draţné.
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Tento chodník není konstrukčně uzpůsoben jízdě jakýchkoliv Výstavba
dopravních prostředků a to ani jízdních kol. Pro vše, co má kola,
tudíţ platí zákaz jízdy.
I přesto, ţe dálniční doprava je vedena obchvatem mimo naši obec, Doprava
provoz na místní komunikaci je poměrně velký. Zásluhu na tom mají
především auta stavebních firem, které staví na lokalitě Draţné nové
rodinné domy. Denně proto přiváţejí různá stavební materiál na
staveniště. Obci ještě projíţdějí zásobovací vozy do obchodů. Jednou
za 15 dní je prováděn svoz TDO.
Při úpravě nového jízdního řádu autobusů 10. prosince byly některé
autobusové spoje vyřazeny. Občané proto mohou nyní o něco méně
vyuţívat výhodných spojů, neţ tomu bylo doposud.
I kdyţ většina našich občanů se snaţí udrţovat a vylepšovat své Ţivotní prostředí
ţivotní prostředí, přesto se ještě najdou jedinci, kteří nerespektují
základy a pravidla slušného chování. Svými činy to také dokazují.
Tak např. 20. dubna v dopoledních hodinách byl přistiţen jeden
občan z Podolí, jak vyhazuje starou poškozenou podlahovou krytinu
ze svého auta do prostoru u silnice směrem na Veletiny. Přivolání
Policie ČR dotyčný občan předešel pouze přiznáním se k tomuto
činu a projevem lítosti. Na obecním úřadě s ním byl sepsán zápis,
v němţ mimo jiné přislíbil, ţe po dobu jednoho roku bude z lokality,
ve které přestupek spáchal, na své náklady odklízet všechny odpady,
jejichţ původce nebude zjištěn. Při nedodrţení tohoto závazku bude
jeho přestupek projednáván příslušnou přestupkovou komisí, kde mu
hrozí pokuta aţ 50000,- Kč.
Dalším příkladem lidské neodpovědnosti je králíkárna, která byla
nalezena v příkopu směrem na Veletiny, asi 150 metrů od točny pro
autobusy.
Tyto dva případy nezodpovědného chování jedinců jsou varující. Je
proto na našich občanech, kterým není lhostejné, co se v jejich okolí
děje, aby na tyto nešvary upozornili. Příslušné orgány pak zajistí
zjednání nápravy a přísné potrestání viníků, aby se tyto případy uţ
nikdy neopakovaly.
Zaměstnanost našich občanů je přibliţně stejná jako v minulém roce. Zaměstnání
Ze 399 osob v produktivním věku, které byly evidovány
k 31. 12. 2006 je 36 uchazečů o práci, coţ činí asi 9%.
V okrese Uh. Hradiště je evidováno 5386 uchazečů o práci a v celé
republice počet uchazečů o práci činí 448545 osob. Došlo tedy opět
k mírnému sníţení počtu uchazečů oproti minulému roku.
O veřejné prostranství v obci se celoročně starají pracovníci Veřejná prostranství
obecního úřadu. V jarních a letních měsících sekají trávu v parku u
Kulturního domu a na dětském hřišti ve Ţlebě. V zimních měsících
uklízejí sníh na chodnících a v případě náledí provedou i posyp.
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Odklízení sněhu z místních komunikací nadále zajišťuje osádka a Veřejná prostranství
traktor Mysliveckého sdruţení Boří.
Na prostranství před prodejnou Dolanka bylo vybudováno
odpočívadlo s přístřeškem, kde si mohou cykloturisté odpočinout na
lavičkách a případně i osvěţit. Je zde umístněna orientační tabule
s mapou blízkého okolí a fotografie, které znázorňují význačné
dominanty naší obce.
Ve druhém pololetí školního roku 2005-2006 se ţáci Základní školy Základní škola
kromě školní výuky zúčastňovali téţ různých kulturních a
společenských akcí.
V lednu navštívili filmové představení v Uh. Hradišti v kině Hvězda.
V březnu vykonali návštěvu Slováckého muzea v Uh. Hradišti.
V dubnu shlédli koncert Pepy Nose v Kulturním domě v Podolí. Při
příleţitosti Svátku matek v květnu vystoupili se svým pásmem
básniček a písniček v kulturním domě.
Poslední měsíc školního roku navštívili dopravní hřiště v Mařaticích
a výchovný koncert v Popovicích. Podnikli téţ cyklovýlet do
Archeoskanzenu Modrá, kde se na vlastní oči přesvědčili, jak ţili
naši předci. Konec školního roku zakončili opékáním špekáčků na
školní zahradě. Rok od roku klesá počet ţáků, kteří navštěvují místní
základní školu. Školní rok 2006/2007 zahájilo celkem pouze 20 ţáků.
Do 4. třídy, kde je třídní učitelka Lenka Mifková DiS, nastoupilo 9
ţáků. Do 5. třídy, kde je třídní učitelka Mgr. Martina Kozelková
nastoupilo 11 ţáků.
Personální obsazení v Základní škole Podolí
pro školní rok
2006/2007.
Ředitelka: Mgr. Martina Kozelková
Zástupce ředitelky pro základní vzdělávání: Monika Mitanová
Zástupce ředitelky pro předškolní vzdělávání: Marie Petříková
Vedoucí školní jídelny: Daniela Frydrychová
Vyučující Základní školy: Lenka Mifková DiS
Vyučující Mateřské školy: Lenka Šlorárová
Školnice Základní školy: Marie Kouláková
Školnice Mateřské školy: Jiřina Bubeníková
Pomocná kuchařka: Ema Pechová
Také v prvním pololetí školního roku 2006/2007 měli ţáci bohatou
mimoškolní činnost. V září při návštěvě Uh. Hradiště si prohlédli
památky města. Při zájezdu do Brna v říjnu navštívili planetárium a
pavilon Anthropos. V listopadu vystoupili s pásmem básniček,
písniček a scének na besedě s důchodci, která se konala v kulturním
domě. Zúčastnili se rovněţ besedy s hasiči a debrujáři.
V prosinci uspořádali výtvarnou soutěţ a Mikulášskou besídku. Při
návštěvě Jeţíškovy dílny v Uh. Hradišti se seznámili s vánočními
výrobky. Ve škole také shlédli kouzelnickou show. Na závěr
uspořádali školní kolo v ping-pongu.
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Výchovně vzdělávací činnost v mateřské škole probíhá Mateřská škola
s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem dětí s ohledem na široké
rozpětí jejich věku. Děti tak získávají poznatky a zkušenosti
v přirozených souvislostech při různých aktivitách. Zároveň také
rozvíjejí své vědomosti s ohledem na jejich věkové moţnosti.
Své aktivity zaměřují i mimo vzdělávací činnost, a to na veškeré
kulturní a společenské akce, které probíhají v obci.
U příleţitosti ukončení zimního období se konal v Mateřské škole
karneval s maskami, které si děti vlastnoručně vyrobily.
Do velké kulturní akce „Hraje celá dědina“, která se konala v březnu
v Kulturním domě, přispěly děti pásmem Husopaska, Večerníček a
pohádkou o Budulínkovi.
S příchodem jara se děti zúčastnily Otvírání studánky ve Ţlebě, kde
básničkami a písničkami vytvořily příjemnou atmosféru u čerstvě
vyčištěné studánky s upraveným okolím.
U příleţitosti Svátku matek v květnu v Kulturním domě vystoupily
spolu s ţáky Základní školy s pásmem písní, básní a scének. Svým
maminkám a babičkám předaly malé dárečky a svoji fotografii, aby
jim tak projevily vděk a úctu.
Závěr školního roku vyvrcholil celodenním výletem do ZOO Lešná.
Poslední akcí školního roku bylo rozloučení s předškoláky za účasti
zastupitelů obce a ředitelů Základní školy Podolí a Popovice.
Do první třídy se těší tyto děti – Nikola Jančová, Kateřina Klvaňová,
Marek Klvaňa, Matěj Lysoněk, Natálie Pechová, Roman Perutka,
Tereza Slováková a Adam Smetana.
Děti opouštějící mateřskou školu byly slavnostně pasovány na
školáky. Obdrţely knihy s věnováním, upomínkové předměty a
školní potřeby od obce Podolí. Celá akce byla ukončena malým
občerstvením, zpěvem, tancem a s přáním dětem k úspěšnému
vykročení do školy.
Školní rok 2006/2007 zahájilo docházku 28 zapsaných dětí, nově
příchozích je 12 dětí.
Protoţe paní učitelka Blahová přešla na jinou mateřskou školu, na
její místo nastoupila paní učitelka Lenka Šlosárová z Ostroţské Nové
Vsi. V polovině října nastoupila stáţistka Simona Pechová, která dva
dny v týdnu vypomáhá v mateřské škole.
V říjnu uspořádal mateřská škola zájezd do Buchlovic, kde ţáci
navštívili zámeckou zahradu.
Další záţitek měly děti z výletu do Popovic. Byly se podívat na
prvňáčky, své bývalé spoluţáky, jak se jim daří v Základní škole.
Výlet obohatily návštěvou muzea krojů u Potomáků.
V listopadu uspořádaly děti společně s rodiči drakiádu. Zdařilá akce
byla ukončena opékáním špekáčků.
Při besedě s důchodci, která se konala v kulturním domě, vystoupily
děti s tanečky a zpěvem lidových písní.
Začátkem prosince se děti zúčastnily Mikulášského zpívání
v kulturním domě, kde byly obdařeny nadílkou.
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Na společné akci s rodiči, která proběhla v Mateřské škole, Mateřská škola
uspořádaly děti hezké vystoupení pro rodiče. V závěru dostaly dárky
přímo od Mikuláše, anděla a čerta.
Poslední akcí letošního roku byla Vánoční dílnička, kde si děti spolu
s rodiči vyráběly drobné dekorace pro výzdobu interiéru.
Místní knihovna měla v letošním roce 49 registrovaných čtenářů., Místní knihovna
z toho 24 čtenářů do 15 let.
Za celý rok navštívilo knihovnu celkem 513 návštěvníků, kteří si
vypůjčili 1503 knih různých ţánrů.
Celkový počet vypůjčených knih podle ţánrů byl následující:
naučná literatura pro dospělé: 176 knih
krásná literatura pro dospělé: 642 knih
naučná literatura pro mládeţ: 173 knih
krásná literatura pro mládeţ: 512 knih
Čtenáři měli ještě k dispozici 125 kusů časopisů.
TJ Sokol Podolí, oddíl kopané měl v sezoně 2005/2006 dvě muţstva, TJ Sokol Podolí
která hrají v nejniţších soutěţích okresu bez větších úspěchů. Muţi,
kteří hrají v základní třídě skupiny „A“, obsadily v této sezoně
předposlední 8. místo se ziskem 15 bodů a pasivním skóre 26:40. Po
podzimní části sezóny 2006/2007 jsou na 7. místě.
Ţáci, hrající okresní přebor skupiny „B“ pro malý počet hráčů
odstoupily ze soutěţe a ročník 2005/2006 nedohráli.
Po podzimní části sezóny 2006/2007 obsadili 8. místo se ziskem 13
bodů a aktivním skóre 27:18.
Loňský rok nebyl pro činnost jednoty rokem příznivým. Z původně ČOS Sokol Podolí
plánovaných akcí se některé vůbec neuskutečnily a na těch
zbývajících se zúčastňovalo poměrně málo členů.
Pravidelně probíhalo pouze cvičení ţen na míčích pod vedením
Jarmily Kasperové a v druhém pololetí Věry Bočkové. Cvičení
aerobiku probíhalo pod vedením Lucie Šišákové a Jarmily
Kasperové. Koncem roku se cvičení ţákyň ujala paní učitelka
Petříková.
Mezí první akce, které se v letošním roce uskutečnily, byla vycházka
do Lipin. Zúčastnilo se jí ale jen 5 členů jednoty.
Pro dlouhou zimu byl posunut cyklovýlet do Milotic. Zámek
v Miloticích s krásnými francouzskými zahradami si prohlédli jen 2
členové sokola a 1 nečlen.
Závod sokolské všestrannosti a Dětský den se konal ve spolupráci se
Společenskou komisí Obecního úřadu v Podolí. Děti měly moţnost
absolvovat branný závod a soutěţ ve střelbě ze vzduchovky, nebo si
vyzkoušet své dovednosti na různých atrakcích.
V době prázdnin se uskutečnily dvě více denní akce – Splutí Vltavy a
cyklovýlet Českou Kanadou.
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Na sjíţdění Vltavy se všichni velmi těšili. Bohuţel pro nepřízeň ČOS Sokol Podolí
počasí a vykradené auto musel být program upraven. Účastníci proto
první den místo sjíţdění vody zajišťovali opravu rozbitého okénka a
obdivovali krásy zámku Hluboká.
Následující den účastníci sjeli Vltavu z Vyššího Brodu na Pískárnu.
Druhý den se mělo pokračovat ve sjíţdění vody aţ do Českého
Krumlova. Nepřetrţitý liják ale tuto akci zmařil a proto se na toto
místo konal přesun auty. Této akce se zúčastnilo 8 členů.
Druhou prázdninovou akcí byl cyklovýlet Českou Kanadou, kterého
se zúčastnilo 6 členů a 7 nečlenů.
Ubytování bylo zajištěno na turistické ubytovně ve Slavonicích.
Účastníci cyklovýletu si prohlédli zříceninu hradu Landštejn, vesnici
Klášter, Novou Bystřici a Maříţ. Po příjezdu auty si prohlédli
Peršlák a Stanov, kde ochutnali rybí speciality.
V listopadu se uskutečnila vycházka na Javořinu, které se zúčastnilo
10 členů a 3 nečlenové.
Rok byl zakončen Mikulášskou besedou u cimbálu, kterou jiţ
tradičně zpestřilo vystoupení folklórního souboru Handrlák
z Kunovic. Tato zdařilá akce se uskutečnila v Kulturním domě.
Největší zájmová organizace v obci – Základní organizace Českého ZO ČZS Podolí
zahrádkářského svazu má v letošním roce 55 členů. Pro své členy i
místní občany plní základní své povinnosti, k nimţ patří objednávka
ovocných stromků, keřů a sadbových brambor. Kaţdoročně ošetřují
někteří členové ovocné stromy na školní zahradě. Členové si pak na
podzim mohou za výhodných podmínek toto ovoce odkoupit.
Koncem léta mají členové i místní občané moţnost lisovat ovoce na
mošt u paní Hanáčkové č.p. 9.
Vyvrcholením celoroční činnosti organizace bývá Výroční členská
schůze, která se kaţdoročně koná v Kulturním domě v Podolí.
Na této schůzi jsou členové seznámeni s výsledky hospodaření a
stavem financí za celý rok.
Po krátkém zahájení schůze a přivítání hostů přečetl zprávu o
činnosti organizace za rok 2006 pan Libor Hanáček, zprávu
pokladníka pan Miroslav Křiţka. Zprávu Kontrolní komise
odsouhlasenou panem Zbyňkem Křenem, předsedou této komise,
přečetl pan Miroslav Křiţka.
Protoţe dosavadní předseda organizace pan Alois Jakšík rezignoval
na svou funkci, byla provedena i volba nového výboru organizace a
zároveň byla zvolena i Kontrolní komise ZO ČZS Podolí.
Formou veřejného hlasování byli do výboru ZO ČZS Podolí a
uvedených funkcí zvoleni:
Libor Hanáček č.p. 259 – předseda ZO ČZS Podolí
Oldřich Ševčík č.p. 159 – jednatel ZO ČZS Podolí
Miroslav Křiţka č.p. 255 – pokladník ZO ČZS Podolí
Rostislav Toman č.p. 13 – člen výboru ZO ČZS Podolí
Alois Jakšík č.p. 132 – člen výboru ZO ČZS Podolí
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Antonín Klvaňa č.p. 230 – člen výboru ZO ČZS Podolí
ZO ČZS Podolí
Antonín Hanáček č.p. 9 – člen výboru ZO ČZS Podolí
Hlasování bylo přítomno 35 členů, počet hlasů pro: 35, proti 0.
Formou veřejného hlasování byli do Kontrolní komise ZO ČZS
Podolí a uvedených funkcí zvoleni:
Zbyněk Křen č.p. 59 – předseda Kontrolní komise
Josef Tichoň č.p. 90 – člen Kontrolní komise
Miroslav Koníček č.p. 236 – člen Kontrolní komise
Hlasování bylo přítomno 35 členů, počet hlasů pro: 35, proti 0.
V diskusi vystoupil pan Jiří Vratislavský, který přítomné pozdravil
za ZO ČZS Popovice a Územní radu ČZS Uh. Hradiště a seznámil je
s odbornými radami pro zahrádkáře.
Dále vystoupil pan Miroslav Křiţka, který přítomné vyzval, aby se
podíleli na vytvoření plánu práce ZO ČZS Podolí na rok 2007
a poţádal je o vyjádření, zda chtějí aby se program schůze doplnil
o projednání moţnosti prodeje pozemku parc.č. 32/1 manţelům
Snopkovým, bytem Podolí č.p. 228. Z přítomných nikdo neţádal ani
nedoporučil doplnění programu schůze o prodej předmětného
pozemku.
Pracovní část výroční členské schůze ZO ČZS Podolí ukončil v 19
hodin nový předseda pan Libor Hanáček.
Společenská část schůze pokračovala společnou degustací dodaných
vzorků vína, společnou večeří, věcnou tombolou a společenskou
zábavou.
Finanční hospodaření ZO ČZS Podolí za rok 2006:
Stav k 1.1.2006:
pokladna
12396,50 Kč
běţný účet
71119,04 Kč
termínovaný vklad
70000,00 Kč
Finanční majetek celkem:
153315,54 Kč
Příjmy za rok 2006: pronájem stodoly
10000,00 Kč
pronájem pozemku OÚ
5000,00 Kč
uţívání pozemku parc.č. 32/4
2000,00 Kč
členské příspěvky
4200,00 Kč
doplatek nečlenů na VČS
840,00 Kč
příjem z tomboly na VČS
1711,00 Kč
zisk z koštu slivovice
4185,00 Kč
prodej jablek ze zahrady ZŠ
855,00 Kč
sponzorský dar Ing. Hrdina Jiří
3000,00 Kč
Příjmy celkem:
31791,00 Kč
Výdaje za rok 2006: večeře a víno na VČS
8021,50 Kč
hudba na VČS
4000,00 Kč
nákup cen do tomboly na VČS
3204,00 Kč
knihy pro zaslouţilé členy – 3 ks 1197,00 Kč
účast na koštu vína v Popovicích
850,00 Kč
odvod členských známek
3600,00 Kč
cestovné – nákupy na VČS
250,00 Kč
nákup drobného materiálu
867,00 Kč
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poštovné
rozdíl úroků a poplatků BÚ
Výdaje celkem:
Rozdíl mezi příjmy a výdaji
Stav k 31.12.2006
pokladna
běţný účet
termínovaný vklad
Finanční majetek celkem:

65,00 Kč ZO ČZS Podolí
865,46 Kč
22919,96 Kč
8871,04 Kč
16932,00 Kč
75454,58 Kč
70000,00 Kč
162386,58 Kč

Dne 7. ledna byla v naší obci uspořádána Tříkrálová sbírka. Malými
koledníky bylo vybráno celkem 15451,00 Kč. Tyto peníze byly
předány pracovníkům Charity v Uh. Hradišti.
Hraje celá dědina
I v letošním roce navázala Společenská komise obce Podolí spolu
s Klubem dobré pohody na předešlé akce z cyklu „… celá dědina“.
Tentokrát pod názvem „Hraje celá dědina“ aneb „S veselou myslí na
nesmysly“ vystoupilo v sobotu 18. března od 15 hodin v místním
Kulturním domě téměř sedm desítek účinkujících všech věkových
kategorií.
Ve více něţ dvouhodinovém programu mohli diváci shlédnout scény
a scénky ze ţivota, zavzpomínat na oblíbené pořady z televize, či se
dozvědět zaručené zprávy od zpravodajů z uliček.
O překvapení nebyla nouze a diváci měli moţnost shlédnout i
program s hvězdičkou, který se v televizi vysílá aţ po 22 hodině.
Největší úspěch u diváku měl Mrazík, kde se seniorky předvedly
v nočních košilích. Ţeny a muţi z Popovic se předvedli s originálním
tancem „Stonoţky“.
Součástí akce byla také výstavka fotografií z divadelních představení
z předešlých let.
Velmi zdařilou akci shlédlo přes 250 spokojených diváků, kteří po
jednotlivých scénkách nadšeně aplaudovali a svým smíchem
vytvořili příjemnou kulisu celého sobotního odpoledne.
Košt slivovice
V sobotu 1. dubna se v Kulturním domě v Podolí uskutečnil Košt
slivovice a ovocných pálenek. V kategorii slivovice bylo pořadí
prvních tří následující: 1. Karel Křivák č.p. 184
2. Boţena Tichoňová (Popovice)
3. Miroslav Křiţka č.p. 255.
V kategorii ovocných pálenek první tři místa obsadili:
1. Jindřich Juřena (Halenkovice)
2. Antonín Šavara č.p. 258
3. Michal Paška č.p. 234
Společně s koštem slivovice se uskutečnila ochutnávka domácích
pochutin z jablek.
Převaţovaly jablečné zákusky, dezerty a dorty, ochutnat bylo moţné
i sušené jablka a jablečný mošt.
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V sobotu 1. dubna uspořádala Společenská komise naší obce vítání Vítání občánků
nových našich občánků do ţivota.
Pozvání přijali manţelé Gálovi č.p. 123 s dcerou Kristýnou, manţelé
Snopkovi č.p. 228 s dcerou Natálií, manţelé Ferencovi č.p. 283 se
synem Alanem, manţelé Painterovi č.p. 130 s dcerou Eliškou.
Další vítání občánků se uskutečnilo v sobotu 16. září. Do ţivota byly
uvítány tyto děti: Nela Snopková č.p. 228, David Vagdal č.p. 84 a
Michal Baičev č.p. 80.
Protoţe nepříznivé počasí znemoţnilo tradiční stavění máje v neděli Stavění máje
30. dubna, tento akt se uskutečnil v průběhu následujícího týdne.
a otvírání studánky
Otvírání ţlebovské studánky se konalo v neděli 7. května. Sraz všech
účastníků se uskutečnil v 15 hodin na hřišti ve Ţlebě.
Na programu kromě opékání na ohni byly různé hry a soutěţe pro
děti. Tuto akci pořádala Společenská a Kulturní komise obce Podolí.
Oslava Dne matek se uskutečnila v sobotu 13. května ve 14 hodin Den matek
v Kulturním domě v Podolí.
Pásmo básniček, písniček a scének předvedli svým rodičům a
prarodičům ţáci Mateřské a Základní školy v Podolí.
Fotbalový zápas, hraný 3. června na hřišti TJ Sokol Podolí, vyhrálo Fotbalový zápas
muţstvo obce Podolí a Popovic nad dechovou hudbou Hradčovjanka
2:1.
V sobotu 10. června se uskutečnil na dětském hřišti ve Ţlebě Dětský Dětský den
den a branný závod pořádaný Českou obcí sokolskou, Sokol Podolí.
Pro přítomné děti byly připraveny různé hry a soutěţe. Jednou
z disciplin branného závodu byla i střelba ze vzduchovky. Zdařilá
akce, které se zúčastnilo velký počet dětí a jejich rodinných
příslušníků, byla zakončena opékáním špekáčků na ohni.
Ve dnech 2. a 3. června se v naší obci, stejně jako v celé České Volby do
republice, konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Poslanecké sněmovny
republiky. Z celkového počtu oprávněných voličů 620, se voleb
zúčastnilo 404 občanů. Volební účast tak činila 65 %.
Výsledky voleb:
1. Česká strana sociálně demokratická – 146 hlasů – t.j. 36 % voličů
2. Občanská demokratická strana – 118 hlasů – tj. 29 % voličů
3. Komunistická strana Čech a Moravy – 63 hlasů – t.j. 16 % voličů
4. KDU – ČSL – 39 hlasů – t.j. 10 % voličů
5. Strana zelených – 16 hlasů – tj. 4 % voličů
Dalších 7 stran a hnutí, které naši občané volili, nedosáhlo na 5 %
hranici.
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V sobotu 17. června uspořádal Klub dobré pohody v Podolí výlet za Klub dobré pohody
památkami regionu jihovýchodní Moravy.
Z Veselí nad Moravou do Stráţnice se účastníci zájezdu přepravili
lodí po Baťově kanálu. Plavba trvala bezmála dvě hodiny.
V Muzeu jihovýchodní Moravy ve Stráţnici si členové Klubu dobré
pohody prohlédli objekty pro bydlení a poskytování řemeslných
sluţeb pocházející z několika posledních století. Účastníci byli
překvapeni rozsáhlostí muzea. Členky klubu neodpočívají ani
v zimě. Do rukou profesora Riedla z Oblastní charity v Uh. Hradišti
předaly upletená obinadla, která poputují do Středoafrické republiky
do města Bantuj.
Část obinadel z Podolí popluje lodí do indické Kalkaty
k Misionářkám lásky Matky Terezy. Profesor Riedl poděkoval našim
ţenám za tento dar.
Dne 30. května ukončil státní zkouškou své tříleté bakalářské Ukončení studia
studium na Vysoké ekonomické škole v Brně, obor finanční kontrola,
starosta naší obce pan Miroslav Křiţka.
V sobotu 2. září uspořádal Společenská komise obce Podolí a Česká Loučení
obec sokolská, Sokol Podolí na dětském hřišti ve Ţlebě „Loučení s prázdninami
s prázdninami“ spojené s různými soutěţemi pro děti a zakončené
táborákem.
V sobotu 16. září uspořádala společenská komise obce Podolí setkání Setkání
šedesátníků – ročník 1946.
šedesátníků
Účastníci setkání se sešli v Kulturním domě ve 14 hodin, odkud
společně odešli do Základní školy v Podolí. Tam si prohlédli
jednotlivé třídy a vybavení školy. Členové Klubu dobré pohody
jubilantům pak předvedli scénku „Naše třída a pan učitel Zálešák“.
Následoval odchod do mateřské školy, kde byli jubilanti slavnostně
přivítáni zástupci Obecního úřadu Podolí. Po prohlídce mateřské
školy se všichni účastníci odebrali do Kulturního domu. Po
slavnostním přípitku se starostou obce panem Miroslavem Křiţkou
následovala volná zábava spojená se zpěvem a tancem.
V sobotu 14. října a neděli 15. října se v naší obci konaly tradiční Hody
slovácké hody s právem.
Za krásného slunečního počasí v sobotu ve 14 hodin vydal se
krojovaný průvod pod vedením staršího stárka Pavla Boruty pro
starší stárku Kláru Vlachynskou. Po krátkém pohoštění následoval
průvod krojované chasy vesnicí. Průvod zavítal téţ do nové ulice
v lokalitě Draţné, kde si mohli účastníci hodů prohlédnout zatím
nedokončené stavby domků pro seniory.
Na závěr pochůzky se sešli krojovaní u budovy Obecního úřadu, kde
starší stárek poţádal starostu obce o dělení práva k uspořádání hodů a
taneční zábavy.
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Po udělení práva starostou obce panem Miroslavem Křiţkou se Hody
průvod odebral do Kulturního domu, kde následovala hodová
zábava. Průvodu se zúčastnilo včetně dětí asi 30 krojovaných.
V neděli odpoledne následovala obchůzka krojovaných po vesnici.
Po oba dny k tanci a poslechu hrála oblíbená dechová hudba
Hradčovjanka.
Volby do zastupitelstva obce Podolí se uskutečnily v pátek 20. října Volby do
od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin v Kulturním zastupitelstva
domě v Podolí.
Členové okrskové volební komise pracovali v následujícím sloţení:
Antonín Šavara – předseda komise
Anna Ševečková – místopředsedkyně komise
Jana Rýpalová – zapisovatelka
Ludmila Jakšíková, Anna Smetanová, Ludmila Habartová, Karel
Zerzáň.
Voliči mohli vybírat z kandidátů tří volebních stran. Sdruţení
nezávislých kandidátů „Ţivo v Podolí“, Sdruţení nezávislých
kandidátů „Ţivo v Podolí plus“ a kandidátů za Českou stranu
sociálně demokratickou.
Z 631 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 374. Volební účast
byla 59,3 %. Do zastupitelstva obce Podolí byli na základě výsledků
zvoleni:
Bc. Miroslav Křiţka (319 hlasů)
Vlastimil Rýpal (316 hlasů)
Jaroslav Jeţík (272 hlasů)
Mgr. Kateřina Manová (255 hlasů)
Jiří Šišák (201 hlasů)
Bc. Dagmar Marcaníková (176 hlasů)
Ilona Vlachynská (162 hlasů)
Ing. Jaroslav Májíček (107 hlasů)
Štěpánka Míšková (85 hlasů)
Sedm mandátů získali kandidáti volební strany „Ţivo v Podolí“, dva
mandáty získali kandidáti volební strany „Ţivo v Podolí plus“,
kandidáti za Českou stranu sociálně demokratickou nezískali ţádný
mandát. Ustavující zasedání zastupitelstva obce Podolí, na kterém se
volil starosta obce a místostarosta, se uskutečnilo ve středu 1.
listopadu v 18 hodin na obecním úřadě v Podolí.
Nejvýznamnější událostí letošního roku byla pro obec Podolí Svěcení kaple
dostavba kaple Svatého Ducha a její vysvěcení v neděli 29. října ve Svatého Ducha
14 hodin. Za přítomnosti mnoha kněţí a věřících vysvětil kapli
světící biskup Josef Hrdlička.
Pro velkou nepřízeň počasí (v době plánovaného průvodu obcí byla
dokonce bouřka), musel být program svátečního odpoledne značně
zkorigován.
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Nedošlo proto ani k návštěvě světícího biskupa Josefa Hrdličky na Svěcení kaple
obecním úřadě v Podolí, přestoţe byla předem dohodnuta a nebyla Svatého Ducha
nikým odvolána.
V sobotu 18. listopadu od 17 hodin se v místním Kulturním domě Setkání důchodců
uskutečnilo tradiční setkání důchodců naší obce s členy
zastupitelstva obce Podolí.
Po zahájení této akce představil starosta obce pan Miroslav Křiţka
jednotlivé členy zastupitelstva obce, kteří byli zvoleni ve volbách 20.
a 21. října do tohoto orgánu. Poté následovalo kulturní vystoupení
ţáků mateřské a základní školy.
Po společné večeři následovala volná zábava s tancem a společenský
program. Účastníci této akce se bavili při hudbě Jana Plačka z Hluku,
soutěţili ve vědomostním kvizu a zkusili štěstí v tombole.
Této zdařilé akce, která se u seniorů těší nebývalému zájmu, se
zúčastnilo 70 spokojených důchodců.
V úterý 5. prosince se v Kulturním domě v Podolí uskutečnilo Mikulášské
Mikulášské zpívání koled s drobnými dárky pro děti a svařeným zpívání koled
vínem pro dospělé.
Roli Mikuláše na sebe vzala paní Ludmila Jakšíková, podobu anděla
měla Jana Rýpalová ml. a za čerty byly Petra Ondrejková, Radka
Ondrejková a Adéla Hoferková.
V pořadí jiţ 12. Mikulášská beseda se konala v sobotu 9. prosince Mikulášská
v Kulturním domě v Podolí.
beseda u cimbálu
Madí Burčáci tentokrát rozšířili své řady o hosty a tak bylo co
poslouchat. Vánoční atmosféru navodil folklórní soubor Handrlák
z Kunovic s vlastní muzikou.
Návštěvníky této zdařilé akce byli převáţně mladí lidé z Podolí a
blízkého okolí, kteří svojí účastí dokázali zájem o folklór.
Pořadatelem tohoto večera byla Česká obec sokolská, Sokol Podolí.
V úterý 26. prosince se v Kulturním domě v Podolí uskutečnil turnaj Turnaj ve
ve stolním tenisu.
stolním tenisu
Ve 14 hodin byl zahájen turnaj mládeţe a v 16 hodin turnaj
dospělých. Akce, kterou pořádala sportovní komise obce Podolí, se
zúčastnilo 0 hráčů.
Zastupitelstvo obce Podolí pozvalo své občany k přátelskému Vepřové hody
posezení, které bylo spojeno s vepřovými hody. Tato akce se
uskutečnila v pátek 29. prosince od 14 do 17 hodin v Kulturním
domě.
Tato uţ tradiční forma poděkování patřila zejména občanům, kteří se
zúčastnili voleb do zastupitelstva obce Podolí.
Občané byli pohoštěni bezplatně typickými i netypickými
zabíjačkovými specialitami.
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Náklady na zakoupení vepříka hradil starosta obce, víno platili Vepřové hody
místostarostové.
Zcela zaplněný sál svědčil o tom, ţe o tuto akci projevili naši občané
velký zájem a byli s ní nadmíru spokojeni.
Sportovní komise uspořádala dne 31. prosince pěší pochod po staré Silvestrovský
silnici do Hradčovic, kterého se zúčastnilo 27 občanů Podolí.
výšlap
Odchod zúčastněných se uskutečnil v 10 hodin od Obecního úřadu
v Podolí. První zastávka s očerstvením se uskutečnila v pohostinství
ve Veletinách.
Po krátkém občerstvení následovala druhá etapa pochodu do
Hradčovic. V pohostinství u Holubů jiţ čekaly na účastníky pochodu
ohřáté klobásy a teplý čaj, který přišel velmi vhod.
V rámci série takto zaměřených článků budeme ve stručnosti Osobnosti Podolí
informovat o současných, ale i dřívějších občanech Podolí, kteří mají
nebo měli svůj podíl na společenském dění v naší obci, nebo byli a
jsou v něčem zcela výjimeční.
Čtyřiačtyřicetiletý Antonín Křivák č.p. 94 pracuje v České zbrojovce
Uh. Brod jako střelec. Se svojí manţelkou Pavlínou má dceru Hanu a
syna Antonína. Před 25 lety začal střílet pod vedením pana Pipala
z Míkovic. Po dvou letech přešel do nivnického Střeleckého klubu,
kde jej trénoval pan J. Slinták a A. Jílek.
V průběhu posledních let se účastní kaţdoročně 40-50 tuzemských a
zahraničních závodů. Ve střelbě ze vzduchové a perkusní pušky je
čtyřnásobným mistrem republiky.
Za nejvýznamnější povaţuje svoji účast na Mistrovství Evropy
v Německu v roce 2005. Pro rok 2006 byl nominován na Mistrovství
světa ve Francii. V roce 2007 by se rád zúčastnil Mistrovství Evropy
v Itálii.
Dalším našim občanem, jehoţ věhlas přesáhl hranice naší republiky
je sedmačtyřicetiletý pan Josef Křen, který je uznávaným
odborníkem na přírodu. Své studium zaměřuje především na oblast,
která souvisí s volně ţijícím ptactvem. Po studiu na Střední
zemědělské škole úspěšně absolvoval Přírodovědeckou fakultu
brněnské univerzity.
Jako lektor se zapojil do Letních škol ochránců přírody na
uherskohradišťsku a působil jako vědecký aspirant na Vysoké škole
v Brně.
V dnešní době k jeho jménu patří titul RNDr, MUDr, PhD, Profesor
a vyučuje na dvou vysokých školách v USA.
V letošním roce byl nominován na prestiţní ocenění profesorů
amerických vysokých škol. Za svou práci a úspěchy ve vědě obdrţel
řadu uznání a ocenění. Napsal řadu odborných článků a statí a vydal
několik vědeckých děl, z nichţ Ptáci České republiky (Bird of the
Czech Republik, vydaná v Londýně), je první anglicky psanou
knihou o ptácích České republiky.
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Pohyb obyvatel v roce 2006 byl následující:
narození: 12
přistěhovaní: 20
zemřelí: 8
odstěhovaní: 12
sňatky: 6
rozvody:
0

Obyvatelstvo
vzrůst: 32
pokles: 20

Datum a jména narozených občánků:
23.1. Andrea Pechová č.p. 38
6.8. Marek Kovaľ č.p. 52
24.1. Kristýna Gálová č.p. 123
17.8. Nela Snopková č.p. 228
9.4. Karolína Švachová č.p. 229 28.8. Adéla Májíčková č.p. 257
18.4. Lucie Čunková č.p. 158
18.9. Jiří Brostík č.p. 142
22.5. Michal Baičev č.p. 80
5.10. Jan Šišák č.p. 247
23.7. David Vagdal č.p. 84
9.11. Sofie Snopková č.p. 228
V letošním roce nás navţdy opustili tito občané:
8.1. Marie Malinová č.p. 201 – 52 let
7.5. Ludmila Šilhavíková č.p. 158 – 69 let
21.6. Antonín Malina č.p. 11 – 62 let
31.8. Jarmila Škrášková č.p. 211 – 76 let
23.9. Antonín Habarta č.p. 235 – 58 let
19.11. Marie Malinová č.p. 103 – 86 let
30.11. Marie Kovářová č.p. 193 – 65 let
30.12. Aneţka Vlachynská č.p. 99 – 88 let
K 31. prosinci 2006 měla naše obec 808 obyvatel.
Končí zápis kroniky obce za rok 2006 a událostí, které se v průběhu Závěr
roku odehrály v naší obci.
Je potěšitelné, ţe ţivotní úroveň obyvatelstva se rok od roku zvyšuje,
coţ je výsledek stabilizované ekonomiky celé naší společnosti.
I přes mírné zvýšení cen některých potravin a energie je míra inflace
nízká. Daří se i sniţovat procento nezaměstnanosti.
Také společenský ţivot v naší obci díky aktivitám některých
organizací má stoupající úroveň pořádaných akcí v průběhu roku.
Lze si jen přát do budoucna, aby tento trend pokračoval i nadále.
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