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ZÁPISU

Rok 2007 nebyl ve znamení ţádné velké světové události. Stala se Úvod
však věc, která měla vliv na vývoj dění v naší obci. Ke konci roku
nečekaně zemřel dlouholetý kronikář obce pan Petr Kovařík.
Předčasně umlklo srdce jednoho ze zapálených objevovatelů mnohdy
zaprášené historie obce. Odešel příliš brzy. Bude nám všem moc
chybět.
První den nového roku začal ranní teplotou +1°C, taje sníh a je velmi Počasí
zataţeno. Přes den se otepluje na +3°C . Další dny pokračuje deštivé
počasí s teplotami ráno kolem bodu mrazu, přes den +5°C. 10. ledna
vystoupila teplota přes den na +15°C, ale dopoledne byla mlha a
odpoledne pršelo, další den se přidal i velmi silný vítr, který trval aţ
do 14. ledna. Následující den začínají ranní mrazíky kolem -2°C,
přes den však šplhají k +10°C. 19. ledna byl silný vítr. Další dny
byly oblačné, zataţené, s teplotami ráno +3°C a přes den +5°C. Od
23. ledna nastává opět zimní počasí. V tomto roce napadl první sníh.
Do rána připadlo 10 centimetrů sněhu. 25. ledna se teplota ráno
pohybuje na -9°C, mrzne celý den. 26. ledna se přes obec přehnala
sněhová vánice, která přinesla další příval sněhu. Od 28. ledna začíná
sníh pomalu tát a to díky odpoledním teplotám, které se blíţí +5°C.
Do konce měsíce je zataţeno a přes den přeprchává.
Únor začíná stejným počasím. Tají zbytky sněhu, teploty stejné ráno
i přes den kolem +5ºC. Deštivé počasí je skoro celou první únorovou
dekádu. Polovina měsíce přináší skoro jarní počasí +10ºC přes den.
Po pár oblačných dnech přichází ke konci dekády slunečné počasí,
kdy teplota šplhá k příjemným +16ºC. Další dny byly polojasné
s ranními mlhami. Ranní teploty +2ºC, teploty přes den vystoupily k
+10ºC. Stejný ráz počasí trvá aţ do konce února.
Měsíc březen začíná deštěm. Teploty dosahují stejných hodnot jako
na konci února. Ráno bývají mlhy. Druhá březnová dekáda začíná
ranním ochlazením na 0ºC, přes den teplota vystupuje na +15ºC.
Pěkné počasí s občasným deštěm vydrţí do 20. března, kdy do rána
napadl malý poprašek sněhu. Jarní počasí začíná 22. března, kdy
teplota vystupuje na +15ºC. Od dalšího dne uţ ale opět začíná pršet.
Teplé počasí se vrací 25. března a zůstává na příjemných +17ºC aţ
do konce března. Letošní zima byla velmi mírná.
První den měsíce dubna je velmi pěkné slunečné počasí s teplotou
přes den +16ºC. Další dny jsou chladnější rána s teplotami kolem
+2ºC. Denní teploty mají hodnotu +14ºC. Také druhá dekáda měla
podobné počasí. 18. dubna však dochází k velmi výraznému
ochlazení aţ o 15ºC. Chladno a studený vítr vydrţelo do 22. dubna,
kdy se konečně teplota vyšplhala přes +20ºC. Chladný vzduch
doprovází i ostatní dny do konce měsíce, i kdyţ přes den se teplota
stále drţí nad hranicí +20ºC. Je však velké sucho.
1. máj začal ráno mrazíkem -2ºC, přes den se teploty vyhouply na
+15ºC. V první květnové dekádě se ranní teploty pohybovaly kolem
+8ºC, denní teploty se drţely po celou dobu na +15ºC. Sucho stále
trvá. Déšť přichází aţ ke konci první dekády.
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Druhá dekáda měsíce května začíná velmi příjemnými teplotami nad Počasí
+25ºC. 14. května je dokonce odpoledne +30ºC. V polovině měsíce
se začíná prudce ochlazovat. 15. 5. na 22ºC přes den, následující den
dokonce aţ na +14ºC. Ochlazení doprovází studený vítr. Krásné letní
teploty nad +25ºC se vrací 20. května. Poslední dekáda v květnu je
ve znamení tropických teplot +30ºC přes den. 28. května se přihnala
bouřka. Květen byl celkově teplotně nadprůměrný, ale letos byly
výkyvy teplot hodně vysoké.
Červen začal také krásným počasím s ranními teplotami +10ºC,
odpolední teploty byly v rozmezí +25ºC aţ 28ºC. Další dny jsou
polojasné. Od 8. června velmi teplé dny s teplotami ráno +17ºC, přes
den dosáhla teplota aţ k +30ºC. Další dekáda měsíce června přinesla
pokračování teplého počasí. V polovině měsíce se objevily bouřky,
ale ke konci druhé červnové dekády se teploty vrací k hodnotám ze
začátku měsíce. Poslední dekáda začíná bouřkami, které s sebou
přináší pokles teplot na +22ºC. 24.6. opět teplota stoupá k +28ºC. 26.
června přišel déšť, a s ním i pokles teplot. Ráno bylo naměřeno
+13ºC, odpoledne jen +20ºC. Aţ do konce měsíce trvá polojasné
počasí s teplotami nad +25ºC.
Měsíc červenec začal polojasným počasím s ranní teplotou +19ºC a
odpolední +25ºC. Aţ do 9. července jsou denní teploty okolo
+20ºC.Přeprchává, je zataţeno nebo oblačno. Druhá dekáda přinesla
tropická vedra s nočními teplotami +23ºC. Přes den se teplota
vyhoupla přes +35ºC. Tyto teploty vydrţí aţ do 25.7., kdy teplota
klesá pod 30ºC. Ke konci měsíce se ochladilo a přišel déšť. Byl
zaznamenán pokles teplot na ranních +11ºC a denních + 22ºC.
I srpen začal chladnějšími dny s deštěm. Ale uţ 4. srpna byla teplota
na třiceti stupních. Takové počasí vydrţelo po celou první dekádu.
Začátek další dekády přinesl déšť. Aţ do 22. srpna se teploty drţí na
+30ºC. Další den se přehnala přes obec bouřka. Třicítka na teploměru
se drţela aţ do 27. srpna. Poté došlo k ochlazení. Teploty přes den
klesly na hodnotu +22ºC. Takový ráz počasí vydrţel aţ do konce
měsíce.
Září začíná ranními teplotami +13ºC a denními okolo +25ºC. Je
polojasno, přes den slunečno. V polovině první dekády se začíná
ochlazovat a přidává se déšť. Začátek druhé dekády s sebou přináší
ještě i mlhu. Teploty se vrací na úroveň ze začátku měsíce. 19. září
naopak klesá teplota přes den na +12ºC. Na začátku poslední dekády
měsíce září se otepluje na příjemných +20ºC. 26.9. klesá přes den
opět rtuť teploměru na +15ºC a začíná pršet. S koncem září se vrací
denní teploty přes +20ºC.
První říjnová dekáda přinesla příjemné podzimní počasí s ranními
teplotami kolem +10ºC. Odpoledne vystoupila rtuť teploměru na
+18ºC. Večer je uţ chladněji. 10. října se objevuje první námraza,
ranní teplota se stěhuje pod bod mrazu. Ráno bývají mlhy, večer
deštivo, odpoledne je tepleji. Takový ráz počasí trvá aţ do 20. října.
Třetí dekáda začíná mírným oteplením. Ale uţ v polovině dekády
nastupuje tzv. „dušičkové počasí“, které vydrţí aţ do konce měsíce
října.
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Listopad začíná ranními mlhami. Ranní teplota je okolo bodu mrazu, Počasí
přes den pak vystoupí teplota na +10ºC. Stejné počasí se pak
objevuje i další dny. 6.11. se přidává i první sníh. Druhá dekáda
začíná ochlazením. 15. listopadu napadly 3 centimetry sněhu, přidává
se studený vítr. Poslední listopadová dekáda začíná denními
teplotami okolo +5ºC. Pokračují chladné dny s velkým větrem. Ke
konci měsíce se přidává i déšť. 30. listopadu napadlo 5 centimetrů
sněhu.
První dekáda v prosinci začíná na toto období poměrně teplým
počasím, kdy teplota přes den dosahuje aţ +5ºC. Ke konci dekády se
přidává studený vítr a déšť. Podobné počasí se udrţí aţ do poloviny
měsíce, kdy se začne rychle ochlazovat na ranní teploty -8ºC. Přes
den se teplota drţí kolem -5ºC. Poslední prosincová dekáda začíná
teplotami těsně pod hranicí bodu mrazu. Na vánoce napadlo trochu
sněhu. Mrazivé počasí trvá přes celý den. Takové počasí vydrţí aţ do
konce roku. Na Silvestra připadnou další 3 centimetry sněhu a
vytvoří krásnou idylu zimní krajiny.
V letošním roce se konalo celkem 5 zasedání Obecního Obecní úřad
zastupitelstva. Na těchto zasedáních se mimo jiné schvaloval i
rozpočet obce na další rok. Všechna zasedání jsou veřejná.
Na 4. zasedání, které se uskutečnilo 7. února, zastupitelstvo
schválilo:
- provedení ankety k další existenci nebo zrušení základní školy
v Podolí
- provozní řád dětského hřiště v ulici Ţleb 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 prodlouţením
inţenýrských sítí v lokalitě Draţné a uzavření smlouvy o dílo
s firmou SVS CORRECT s.r.o.
- ukončení moţnosti uzavírání nájemních smluv s občany Podolí na
popelnicové nádoby na domovní odpad k 31.3.2007.
Na 5. zasedání, které se konalo 23. března zastupitelstvo schválilo:
- finanční výhled obce Podolí na léta 2007 aţ 2010 rozpracovaný
s ohledem na finanční krytí nejdůleţitějších akcí uvedeného období
- zpracovatele technické dokumentace pro územní řízení na
inţenýrské sítě pro ulici Draţné II., kterým je Ing. Josef Pavliš,
Staré Město. Cena předmětné technické dokumentace je 84000,Kč, plus DPH
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši 24800,- Kč pro
Mikroregion Dolní Poolšaví na krytí finančních výdajů spojených
s činností Místní akční skupiny Dolní Poolšaví
- záměr pronájmu čtyř bytů nacházejících se v novostavbách domu
č.p. 287 a č.p. 288 umístěných na pozemcích parc.č. 650/21 a
parc.č. 650/22, k.ú. Podolí nad Olšavou
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- prodlouţení lhůty o dobu 2 let na dodrţení podmínek uvedených ve Obecní úřad
smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou Best, Bojkovice, spol.
s r.o., vztahující se ke zrušení předkupního práva k pozemkům
v průmyslové zóně v lokalitě Veliké. Podmínkou je uzavření
smlouvy o smluvní pokutě ve výši 500000,- Kč, kterou zaplatí
uvedená firma Obci Podolí v případě, ţe ani nově sjednaný termín
nebude z její strany dodrţen
- podání ţádosti o finanční dotaci od Zlínského kraje z Programu
obnovy venkova na rekonstrukci chodníku v ulici Ţleb, na niţ jsou
vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu obce Podolí.
Rekonstrukce předmětného chodníku je v souladu s Programem
obnovy venkova obce Podolí.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výsledky ankety o další
existenci či zrušení Základní školy v Podolí.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce Podolí stanovením a
oznámením závazných ukazatelů finančního rozpočtu na rok 2007
pro Základní školu a Mateřskou školu, Podolí, příspěvková
organizace.
6. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 22. června. Zastupitelstvo
obce schválilo:
- starostu obce Podolí Bc. Miroslava Křiţku zástupcem obce Podolí
pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu a změn územního
plánu naší obce
- zprávu o výsledcích hospodaření obce Podolí za rok 2006,
závěrečný účet obce Podolí za rok 2006 a zprávu o výsledcích
přezkoumání hospodaření obce Podolí za rok 2006 bez výhrad
- zprávu o výsledcích hospodaření Mikroregionu Dolní Poolšaví za
rok 2006, závěrečný účet Mikroregionu Dolní Poolšaví za rok 2006
a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Mikroregionu
Dolní Poolšaví za rok 2006 bez výhrad
- přidělení bytů a uzavření nájemní smlouvy pro osoby
s vymezenými příjmy v ulici Draţné s paní Miroslavou Borytovou
a Evou Borytovou, paní Lenkou Matuštíkovou, panem Lubomírem
Pestlem, paní Annou Šišákovou. Smlouvy jsou uzavírány na dobu
2 let s moţností dalšího prodlouţení
- domovní a provozní řád pro nájemní byty v ulici Draţné
- nejvýhodnější nabídku výběrového řízení na rekonstrukci chodníku
v ulici Ţleb a uzavření smlouvy na dodávku stavebních prací
s firmou SVS-CORRECT s.r.o., Bílovice
- termín Slováckých hodů v Podolí, které se uskuteční v sobotu 13.
října 2007 a v neděli 14. října 2007 a podání objednávky na
hudební produkci dechové hudbě Hradčovjanka a cimbálové
muzice Mladí Burčáci na tuto akci.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí ţádost pana Hynka Michálka
o finanční spoluúčast obce Podolí na výsadbu zeleně na svahu u jeho
rodinného domu.
7. zasedání zastupitelstva obce se konalo 20. září. Zastupitelstvo
obce schválilo:
- návrh prostorového řešení nové ulice v Podolí v lokalitě Draţné
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- záměr změny výše místního poplatku za svoz domovního odpadu Obecní úřad
od 1. 1. 2008
- rekonstrukci autobusové zastávky „Ţleb“ v Podolí za předpokladu
finanční spoluúčasti firmy Kovář plus, s.r.o.
- zadání zakázky na vypracování technické dokumentace na
technickou infrastrukturu pro stavební povolení na novou ulici
Draţné firmě Ing. Josef Pavliš, Staré Město.
Zastupitelstvo obce neschválilo spoluúčast obce Podolí na budování
přivaděče odpadních vod z Popovic přes Vésky do Uherského
Hradiště.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- zachování stávajícího systému shromaţďování, sběru, přepravy,
třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů v obci
Podolí, doplněného o intervalový sběr pouţitých PET lahví
v označených igelitových pytlích
- jmenování Mgr. Pavly Martincové do funkce zástupkyně ředitelky
Základní školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvkové organizace
za Mgr. Martinu Kozelkovou po dobu čerpání její mateřské
dovolené.
8. zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo 16. prosince.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- podmínky legalizace některých nepovolených drobných staveb u
rodinných domů v Podolí:
a) nadstřešení vchodových dveří, nemá-li ţádné svislé prvky
(sloupy, podpěry aj.) nesmí přesahovat přední úroveň domu
o více neţ 120 cm
b) nadstřešení vchodových dveří, má-li svislé prvky (sloupy,
podpěry aj.), nesmí přesahovat úroveň domu o více neţ 80
cm
c) nebudou-li dodrţeny uvedené podmínky, nebo bude-li se
jednat o jiný typ stavby (nádstřešky, pergoly, oplocení aj.),
bude tato povolena pouze jako stavba dočasná na dobu
maximálně 7 let
d) v případech, kdy nebude udělen dodatečný souhlas
s umístěním nebo provedením drobné stavby, budou majitelé
staveb povinni takovou stavbu odstranit.
Souhlasy k dodatečnému stavebnímu povolení pro stavby zahájené
po 31. 12. 2007 nebudou udělovány vůbec, nebo budou udělovány
jen zcela výjimečně.
- novou smlouvu s firmou Rumpold UB s.r.o., na likvidaci
komunálního odpadu
- obecně závaznou vyhlášku Obce Podolí č. 1/2007 o místním
poplatku za likvidaci komunálního odpadu s výší poplatku 350,Kč za jednoho občana za kalendářní rok
- smlouvu o finančním daru s firmou Kovář plus s.r.o., na základě
níţ uvedená firma daruje Obci Podolí finanční částku 33300,- Kč
na nákup a instalaci nové autobusové čekárny umístěné na zastávce
Podolí - Ţleb
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- směrnici č. 1/2007 o zpracování osobních údajů a informace o Obecní úřad
zpracování
- doporučení, na základě kterého nebudou uplatněny ţádné stavební
regulační prvky v lokalitě Draţné II
- záměr prodeje pozemků v lokalitě Draţné II určených k výstavbě
rodinných domů
- uzavření smluv o smlouvách budoucích na prodej pozemků
v lokalitě Draţné, určených k výstavbě rodinných domů. Cena
bude minimálně 450,- Kč/m2, pokud nebude kupujícími nabídnuta
cena vyšší
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5000,- Kč na zájezd dětí a
ostatních občanů obce Podolí do Prahy
- inventarizace obce Podolí a vyřazení znehodnoceného a
nepotřebného majetku
- prodlouţení termínu pro vybudování podnikatelského areálu
v průmyslové zóně Závodí uvedeného ve smlouvě s firmou MIPL
s.r.o. Uherský Brod o zřízení věcného břemene, do 30. 8. 2010.
Podmínkou je uzavření smlouvy o smluvní pokutě ve výši
1000000,- Kč, kterou zaplatí uvedená firma Obci Podolí v případě,
ţe ani nově sjednaný termín nebude z její strany dodrţen
- smlouvu o zajištění provozu vodohospodářského zařízení se
Slováckými vodárnami a kanalizacemi, a.s. Uherské Hradiště
- finanční rozpočet Obce Podolí na rok 2008
- vstup Obce Podolí do Místní akční skupiny a delegaci Bc.
Miroslava Křiţky k zastupování naší obce v Místní akční skupině
Dolní Poolšaví
- finanční ocenění akcií, které jsou v majetku Obce Podolí pro
potřeby účetnictví následovně: Česká spořitelna a.s. 500,- Kč;
Slovácké vodárny a kanalizace a.s. 500,- Kč.
Zastupitelstvo obce neschválilo převzetí propustku pod silnicí I/50
do majetku Obce Podolí po jeho vybudování na hranici katastru
s Obcí Veletiny, který má být součástí komplexních pozemkových
úprav.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- obsah protokolu vztahujícího se k finanční kontrole v Základní
škole a Mateřské škole, Podolí, příspěvková organizace
- seznam ţadatelů o stavební parcely v lokalitě Draţné II, v současné
době je v seznamu evidováno 12 zájemců.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
- finanční komisi obce Podolí zajištěním finanční kontroly subjektu
Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace
za celý kalendářní rok 2007
- starostu obce zajištěním písemného zdůvodnění vedení Základní
školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvková organizace, ke
zkrácení provozní doby mateřské školy
- kontrolní výbor Obce Podolí zajištěním kontroly obsahu závěrečné
zprávy vztahující se k dotaci na výstavbu bytů pro občany
s vymezenými příjmy v lokalitě Draţné.
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Hospodaření obce Podolí za rok 2007
Celkový příjem obce za rok 2007:
Celkové výdaje obce za rok 2007:

Obecní úřad
6520000,- Kč
8230000,- Kč

Schodek rozpočtu bude pokryt ze zůstatku na účtu z minulých let.
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

1200000,- Kč
620000,- Kč
1350000,- Kč
300000,- Kč
85000,- Kč
191000,- Kč
45200,- Kč
6200,- Kč
915000,- Kč
646000,- Kč
550000,- Kč
355000,- Kč
462500,- Kč
67000,- Kč
210100,- Kč
2915000,- Kč

Zásobování občanů v obci zůstává také v letošním roce na stejné Zásobování
úrovni jako v minulých letech. Základní potraviny poskytují
občanům dvě prodejny v obci. Za většími nákupy zajíţdějí naši
občané do velkoprodejen a marketů v Kunovicích, Uherském
Hradišti a Uherském Brodě.
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.
V letošním roce pokračuje v naší obci výstavba nových rodinných Výstavba
domů v lokalitě Draţné a částečné nebo úplné rekonstrukce starších
rodinných domů.
Byla schválena výstavba dalších nových rodinných domů v lokalitě
Draţné II.
K jistě lepšímu vzhledu okolí kaple Svatého Ducha a této části
Podolí přispěla i provedená stavební demolice rodinného domu č.p.
62.
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I přesto, ţe tranzitní 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 v lokalitě Draţné nové
rodinné domy. Obcí ještě projíţdějí zásobovací vozy do obchodů.
Jednou za 14 dní je prováděn svoz TDO.
Úprava nového jízdního řádu autobusů se naší obce nijak zvlášť
nedotkla. To samé lze říci i o vlakové dopravě z nedaleké zastávky
Popovice u Uherského Hradiště, kde hustota spojů zůstává přibliţně
na stejné úrovni.
I kdyţ většina našich občanů se snaţí udrţovat a vylepšovat své Ţivotní prostředí
ţivotní prostředí,
přesto se najdou i případy, kdy dochází
k poškození ţivotního prostředí, a také i celkového vzhledu obce.
Především je znám případ vyváţení stavební suti na prostranství za
točnou autobusu směrem na Veletiny. Jen za letošní rok se hromada
jiţ dříve vyvezeného přebytečného stavebního materiálu opět
zvětšila.
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. Na jaře a v létě 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.
Odklízení sněhu z místních komunikací nadále zajišťuje osádka a
traktor Mysliveckého sdruţení Boří.
Ve druhém pololetí školního roku 2006-2007 se naši ţáci kromě Základní škola
školní výuky zúčastňovali téţ různých kulturních a společenských
akcí.
V únoru se uskutečnil dětský karneval, na kterém se představila celá
řada nápaditých masek. V dubnu soutěţili na ulici Záhumní na kole
v jízdě zručnosti. Při příleţitosti Svátku matek v květnu vystoupili se
svým pásmem básniček a písniček v kulturním domě. Koncem
měsíce května jsme byli na škole v přírodě.
Poslední měsíc školního roku navštívili dopravní hřiště v Mařaticích
a divadelní představení v Popovicích. Navštívili také aquapark Delfín
v Uherském Brodě a podnikli cyklovýlet do Ostroţské Nové Vsi.
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Konec školního roku zakončili opékáním špekáčků na školní Základní škola
zahradě.
10. března se uskutečnila anketa o další existenci Základní školy
v Podolí s výsledkem, ţe do budoucna nedochází k ţádné
organizační změně. Škola se 4. a 5. třídou zůstává v obci zachována.
Personální obsazení v Základní škole Podolí
pro školní rok
2006/2007 zůstává stejné jako předešlý školní rok. Pouze Mgr.
Martinu Kozelkovou bude po dobu mateřské dovolené zastupovat
Mgr. Pavla Martincová.
Zastupující ředitelka: Mgr. Pavla Martincová
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 navštívili přestavení Zmatky kolem
Katky ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. V listopadu
vystoupili s pásmem básniček, písniček a scének na besedě
s důchodci, která se konala v kulturním domě.
V prosinci se zúčastnili předvánočního výletu do Prahy a navštívili
téţ Jeţíškovu dílnu v Uh. Hradišti. Ve škole vyslechli vystoupení
zpěváka Pavla Nováka. Na závěr roku uspořádali vánoční besídku
pro rodiče.
Výchovně vzdělávací činnost v mateřské škole probíhá Mateřská škola
s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem dětí s ohledem na široké
rozpětí jejich věku. Děti získávají nové poznatky a zkušenosti při
různých aktivitách. Rozvíjejí také své vědomosti s ohledem na jejich
věkové moţnosti.
Své aktivity zaměřuje mateřská škola i na veškeré kulturní a
společenské akce, které probíhají v obci.
U příleţitosti ukončení zimního období se konal v Mateřské škole jiţ
tradiční karneval s maskami, které si děti vlastnoručně vyrobily. Tato
akce měla velký ohlas u rodičů.
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. Akce byla hojně navštívena místními i
přespolními rodiči.
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Závěr školního roku opět vyvrcholil celodenním výletem do ZOO Mateřská škola
Zlín-Lešná.
Poslední akcí školního roku bylo rozloučení s předškoláky za účasti
zastupitelů obce a ředitelů Základní školy Podolí a Popovice.
Po prázdninách nastoupí poprvé do „velké“ školy do první třídy tyto
děti – Kristýna Baičevová, Ivana Hornová, Tereza Jurčíková, Eva
Sýkorová, Kateřina Švachová a Tomáš Zpěvák.
Děti, které opouští naši mateřskou školu, byly slavnostně pasovány
na školáky. Všechny děti obdrţely knihy s věnováním, upomínkové
předměty a školní potřeby od obce Podolí. Na závěr bylo vysloveno
přání, aby děti úspěšně v září vykročily do školy.
Celý rok probíhá vţdy ve středu po 15 hodině hravé odpoledne dětí,
které ještě nenavštěvují mateřskou školu. Maminky si pochvalují, jak
se jejich děti nenásilnou formou zábavné hry připravují na nástup do
mateřské školy.
V září se začaly děti učit plaveckým dovednostem.
V měsíci říjnu byl pro děti připraven zvlášť pestrý program. Nejprve
byla uspořádána tradiční drakiáda. Na ní se představilo velké
mnoţství nejrůznějších draků. Tentokrát přál všem vítr a tak draci
krásně lítali.
Na poslední říjnovou akci se děti těšily opravu moc. Byla to návštěva
kouzelníka. Ten ukázal dětem něco ze svého umění a tím si získal
jejich srdce.
V listopadu děti vystoupily se svým pásmem v kulturním domě na
besedě s důchodci.
Začátek prosince byl ve znamení tradičního Mikulášského zpívání
koled v kulturním domě, které bylo spojeno s předáním dárků od
Mikuláše, čerta i anděla.
Na předvánočním posezení s rodiči, které proběhlo v Mateřské škole,
si děti připravily pěkné vystoupení. V závěru si děti společně s rodiči
zazpívaly několik koled.
Poslední akcí byla návštěva divadelního představení „Slovácký
Betlém“ společně se staršími dětmi ze Základní školy v Podolí.
Místní knihovna měla v letošním roce 49 registrovaných čtenářů, Místní knihovna
z toho 27 čtenářů do 15 let.
Za celý rok navštívilo knihovnu celkem 531 návštěvníků, kteří si
vypůjčili 1220 knih různých ţánrů.
Celkový počet vypůjčených knih podle ţánrů byl následující:
naučná literatura pro dospělé: 148 knih
krásná literatura pro dospělé: 559 knih
naučná literatura pro mládeţ: 151 knih
krásná literatura pro mládeţ: 362 knih
Čtenáři měli ještě k dispozici 261 kusů časopisů.
Návštěvníků na internet bylo 124 čtenářů.
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TJ Sokol Podolí, oddíl kopané měl v sezoně 2006/2007 jen jedno TJ Sokol Podolí
muţstvo, které nezvládlo začátek soutěţe na podzim 2006. Fotbalové
jaro nic převratného nepřineslo, a tak muţi skončili na 8. místě se 16
body.
V letní přípravě naši fotbalisté nic nezanedbali v přípravě, coţ se
projevilo v nově rozehrané podzimní sezóně. Začalo se dařit i herně a
hráči předváděli divákům líbivou a atraktivní hru. K tomu se přidali i
střelci branek a výsledek byl pro tým vynikající. Podolí přezimuje
jako vedoucí celek soutěţe. Všichni doufáme, ţe příští jaro se
dočkáme postupu do vyšší soutěţe.
Ţákům se v této sezóně dařilo střídavě. Na domácím hřišti předváděli
kvalitní výkony, na hřištích soupeřů hráli bojácně a bez nápadu. Není
tedy divu, ţe v konečné tabulce jim patří 8. místo s 30 body.
Práce v loňském roce se nám vcelku dařila. Naši činnost jsme ČOS Sokol Podolí
zpestřili zvyšováním kondice na spinnigu, coţ si většina členů
pochvalovala.
První akcí byla vycházka na Janovu horu a rozhlednu na Doubravě,
zúčastnilo se jí 8 členů. Následoval turnaj v bowlingu a cyklovýlet
Moravskou saharou, kterého se zúčastnilo 12 zájemců, z toho 6 členů
sokola.
Dvoudenní výlet na Čertův Hrádek byl zkrácen na jeden den. Jela je
jen cyklotrasa kolem přehrady Šance. Cesta byla sice trošku
kopcovitá, ale krásná krajina Beskyd byla odměnou za naši námahu.
Této akce s zúčastnilo 8 členů.
2. června jsme tradičně spolu se společenskou komisí uspořádali
dětský den, závod sokolské všestrannosti a soutěţ ve střelbě ze
vzduchovky. Akce se zúčastnilo 31 dětí.
Pak uţ následoval zájezd na Malou Fatru. I kdyţ nám nepřálo počasí
a hřebeny byly v mlze, všichni jsme zdolali Velký Fatranský Kriváň.
Jedna skupina pak pokračovala po hřebeni směrem na Chleb a druhá
skupinka prošla Horní Jánošíkovy diery. Na zájezdu byla účast 48
osob.
V období prázdnin se uskutečnily dvě akce. Nejdříve to bylo sjetí
Vltavy. Jeli jsme opět z Vyššího Brodu. Tentokrát za krásného
počasí na raftu a jedné pálavě. Tu jsme ale druhý den vrátili a do
Krumlova jeli v sedmi na šestimístném raftu. Bylo ta zase něco
jiného a všechny jezy byly bez problémů pokořeny za účasti 7 členů
sokola.
V srpnu následoval cyklovýlet do Českého ráje. Nádhernou krajinou
projíţdíme v průběhu dvou dnů. První den vedla trasa kolem
Semtínské lípy, staré téměř 300 let. Pak si prohlíţíme hrad Kost a
pokračujeme na zříceninu hradu Valečov. Pěšky zdoláváme Drábské
světničky a odsud pokračujeme zase na kolech do Olejnice. Zde se
rozdělujeme a část naší skupiny se vrací zpět do Libošovic a druhá
skupina si prodluţuje trasu přes Turnov, Valdštějn a Hrubou Skálu.
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Druhý den navštěvujeme zámeček Humprecht, Prachovské skály a ČOS Sokol Podolí
zříceninu hradu Trosky. Zájezdu se zúčastnilo 14 osob, z toho 7
členů sokola.
V listopadu shlédne 11 členů divadelní představení na Malé scéně
Slováckého divadla „Šťovík a pečené brambory“. Následuje
předvánoční turnaj v bowlingu za účasti 12 členů sokola.
Na závěr roku jsme připravili pro občany v kulturním domě
Mikulášskou besedu u cimbálu. Jako tradičně obohatilo naši zábavu
vystoupení souboru Handrlák z Kunovic. Ke zdárnému průběhu
besedy přispěla také nádherná výzdoba sálu a napečené perníčky. To
vše jen dokreslilo příjemnou předvánoční atmosféru.
Český svaz chovatelů Podolí ve dnech 15. a 16. září 2007 uspořádal ZO ČSCH Podolí
přehlídku svých chovů. Na přehlídce bylo k vidění 48 kusů králíků,
20 voliér vodní a hrabavé drůbeţe, 50 kusů holubů a přes 100 kusů
exotického ptactva. Přestoţe jsme početně malá organizace (máme
jen 9 členů), jsou mezi námi i chovatelé, kteří dosahují v rámci
okresu, kraje, ale i mezinárodně velmi dobrých výsledků.
Jedním z nich je i pan Antonín Jurásek, který v době výstavy oslavil
své ţivotní jubileum – 60 let.
Tuto zdařilou akci navštívilo 128 dospělých návštěvníků a také velké
mnoţství dětí.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu má v letošním ZO ČZS Podolí
roce 55 členů. Pro své členy i místní občany plní základní
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.
Vyvrcholením celoroční činnosti organizace bývá Výroční členská
schůze, která se opět po roce konala 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 2007 pan Libor Hanáček, zprávu
pokladníka pan Miroslav Křiţka. Zprávu Kontrolní komise
odsouhlasenou panem Zbyňkem Křenem, předsedou této komise,
přečetl pan Miroslav Křiţka.
Personální obsazení je stejné jako v loňském roce:
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
Antonín Klvaňa č.p. 230 – člen výboru ZO ČZS Podolí
Antonín Hanáček č.p. 9 – člen výboru ZO ČZS Podolí
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Kontrolní komise ZO ČZS Podolí pracovala rovněţ ve stejném ZO ČZS Podolí
sloţení:
Zbyněk Křen č.p. 59 – předseda Kontrolní komise
Josef Tichoň č.p. 90 – člen Kontrolní komise
Miroslav Koníček č.p. 236 – člen Kontrolní komise
Společenská část schůze pokračovala společnou degustací dodaných
vzorků vína, společnou večeří, věcnou tombolou a společenskou
zábavou.
Finanční hospodaření ZO ČZS Podolí za rok 2007:
Stav k 1. 1. 2007: pokladna
16932,00 Kč
běţný účet
75454,58 Kč
termínovaný vklad
70000,00 Kč
Finanční majetek celkem:
162386,58 Kč
Příjmy za rok 2007: pronájem stodoly
10000,00 Kč
pronájem pozemku OÚ
5000,00 Kč
uţívání pozemku parc.č. 32/4
2000,00 Kč
členské příspěvky
4060,00 Kč
doplatek nečlenů na VČS
600,00 Kč
příjem z tomboly na VČS
1920,00 Kč
prodej jablek ze zahrady ZŠ
2230,00 Kč
Příjmy celkem:
25810,00 Kč
Výdaje za rok 2007: večeře a víno na VČS
9420,00 Kč
hudba na VČS
2500,00 Kč
účast na koštu vína v Popovicích
750,00 Kč
košt slivovice
2706,50 Kč
motorový postřikovač
12749,00 Kč
odvod členských známek
3480,00 Kč
cestovné – nákupy na VČS
400,00 Kč
nákup drobného materiálu
107,50 Kč
poštovné
59,00 Kč
rozdíl úroků a poplatků BÚ
653,12 Kč
Výdaje celkem:
32825,12 Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji
-7015,12 Kč
Stav k 31.12.2007
pokladna
20570,00 Kč
běţný účet
64801,46 Kč
termínovaný vklad
70000,00 Kč
Finanční majetek celkem:
155371,46 Kč
Klub dobré pohody v duchu svého názvu pokračoval ve své činnosti Klub dobré pohody
také na začátku letošního roku. V únoru jsme se vydali na výlet do
Muzea Jana Amose Komenského v Uh. Brodě. Kromě stálé expozici
jsme navštívili také výstavu hraček a panenek.
V březnu jsme jeli hromadně relaxovat do solné jeskyně
v Luhačovicích. Začátkem dubna jsme připravovali velikonoční
ozdoby.
Na podzim jsme se na besedě s PhDr. Bohumilem Riedlem,
dlouholetým dobrovolníkem a pracovníkem oblastní charity v Uh.
Hradišti, seznámili s činností Charity v okrese Uh. Hradiště.
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V předvánoční době jsme zhotovovali vánoční výzdobu z přírodních Klub dobré pohody
materiálů. Ve čtvrtek 20. prosince byla uspořádána vánoční besídka
s nadílkou a zpíváním koled.
Poštěpánské posezení bylo uspořádáno dne 27. prosince. Toto
posezení bylo obohaceno o ochutnávku čajů, které připravili starosta
obce Ing. Miroslav Křiţka a Dagmar Doleţelová mladší.
Silvestrovský výšlap k popovské studánce byl poslední akcí klubu
v letošním roce.
V kapli se slouţí zatím jen nedělní bohosluţby, významné svátky a Sdruţení pro
slavnosti. Slouţí je P. Bedřich Jagoš z farnosti Popovice, pod kterou výstavbu kaple
obec Podolí církevně přísluší.
Svatého Ducha
Sdruţení pro výstavbu kaple jiţ několik let tradičně organizačně
zajišťuje 6. ledna Tříkrálovou sbírku pro Charitu. Ze slavností je
nutné připomenout „Slavnost seslání Ducha Svatého“ v měsíci
květnu, kdy je pozván jako host kněz z jiné farnosti. Děti a mládeţ
přichází v krojích.
Také slavení hodů v měsíci říjnu bylo velmi slavnostní. Chasa a děti
přišli na bohosluţbu v krojích. Jako obětní dar byl předán na oltář
chléb a víno.
Nezapomenutelná radost byla projevena rovněţ v říjnu při slavení
prvního výročí posvěcení kaple. Ke slavení eucharistie byl pozván i
otec děkan z Uherského Brodu.
V měsíci listopadu na Slavnost Krista Krále (ukončení církevního
roku) se uskutečnilo v kapli setkání národního Fatimského apoštolátu
regionu „Slovácko“ se zástupci 18 farností s presidentem národní
Tatiny Paterem Pavlem Dokládalem z Koclířova u Svitav. Zúčastnilo
se asi 200 farníků.
V podzimním období byla prováděna v okolí kaple výsadba
okrasných stromků a keřů.
V závěru roku ve vánočním období se uskutečnil „Vánoční koncert“
s pestrým programem dívčí scholy z Míkovic.
I kdyţ byla kaple vysvěcena 29. října 2006, stále ještě exteriér,
interiér i liturgický prostor je doplňován potřebami a úpravami podle
schválených projektů.
K provozu kaple a k jejímu dokončování přispívá finančně místní
obec, oslovení podnikatelé, nadace, ale hlavně farníci při sbírkách
nedělních bohosluţeb.
Přibliţně do 5 let si farníci sami rozhodnou, zda bude kaple
s pozemky nabídnuta k převodu církvi, nebo bude dále ve vlastnictví
občanského sdruţení a bude udrţována a provoz financován
z vlastních prostředků. Čas ukáţe.
V rámci letošní Tříkrálové sbírky bylo dne 6. 1. 2007 malými Tříkrálová sbírka
koledníky vybráno v naší obci celkem 15352,50 Kč. Tyto peníze
byly předány pracovníkům Charity v Uherském Hradišti.
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V sobotu 13. ledna uspořádala Společenská komise naší obce vítání Vítání občánků
nových našich občánků do ţivota.
Pozvání přijali manţelé Snopkovi s dcerou Sofií, manţelé Šišákovi
se synem Janem, manţelé Brostíkovi se synem Jiřím a manţelé
Majíčkovi s dcerou Adélou.
Další vítání občánků se uskutečnilo v sobotu 23. června. Pozvání
přijali rodiče Jitka Jánská a Šimon Raclavský se synem Šimonem,
rodiče Révayovi s dcerou Emmou a rodiče Šišákovi se synem
Radimem.
Poslední vítání občánků se uskutečnilo v sobotu 15. prosince. Do
ţivota byly uvítány tyto děti: Ela Vitásková, Rostislav Toman a
Klára Vyslouţilová.
Tradiční stavění máje se tentokrát uskutečnilo v pondělí 30. dubna za Stavění máje
účasti 70 občanů.
V sobotu 5. května se v Kulturním domě v Podolí uskutečnil místní Košt slivovice
košt slivovice. V kategorii slivovice bylo pořadí prvních tří
následující: 1. Libor Hanáček č.p. 259
2. Pavel Mitáš (Uherské Hradiště)
3. Petr Smetana č.p. 166.
Oslava Dne matek se uskutečnila v sobotu 12. května v Kulturním Den matek
domě v Podolí. Děti z Mateřské a Základní školy v Podolí opět
potěšily maminky a babičky svým vystoupením. Velký počet
přítomných rodičů a prarodičů svědčí o oblibě této akce.
První sobota v červnu byla ve znamení tradiční akce, a to dětského Dětský den
dne, závodu sokolské všestrannosti a soutěţe ve střelbě ze
vzduchovky. Soutěţe, hry a sportovní vyţití dětí bylo doplněno
občerstvením, opečeným špekáčkem a dobrým pocitem, ţe akce
pořádané pro děti mají stále svůj neopakovatelný půvab.
Ve čtvrtek 7. června 2007 se uskutečnila kolaudace nájemních Kolaudace nájemních
domků v ulici Draţné. Občané Podolí měli moţnost tyto domky si domků v ulici Draţné
prohlédnout v sobotu 16. června. Této moţnosti vyuţilo asi 100
občanů. Všechny byty budou od 1. července vyuţívány prvními
nájemníky – osobami s vymezenými příjmy.
Uvedené bytové jednotky byly postaveny za vydatné finanční
pomoci Státního fondu rozvoje bydlení. Finanční podpora z těchto
zdrojů byla v celkové výši 2520000,- Kč.
V sobotu 1. září uspořádala Společenská komise obce Podolí a Česká Loučení
obec sokolská, Sokol Podolí na dětském hřišti ve Ţlebě „Loučení s prázdninami
s prázdninami“. Pro děti byly připraveny různé soutěţe a táborák.
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V sobotu 13. října a neděli 14. října se v naší obci konaly tradiční Hody
slovácké hody s právem.
Počasí bylo tentokrát chladnější. V čele průvodu šli starší stárek
Vojtěch Onderka a starší stárka Jana Rýpalová. Po obchůzce
krojované chasy vesnicí se průvod zastavil u budovy Obecního
úřadu, kde starší stárek poţádal starostu obce o udělení práva
k uspořádání hodů a taneční zábavy.
Po udělení práva starostou obce panem Miroslavem Křiţkou se chasa
přesunula do Kulturního domu, kde proběhla hodová zábava.
Průvodu se zúčastnilo více neţ 30 krojovaných.
V neděli odpoledne následovala obchůzka krojovaných po vesnici.
Po oba dny k tanci a poslechu hrála dechová hudba Hradčovjanka a
cimbálová muzika Mladí Burčáci.
V pátek 23. listopadu se uskutečnilo v Kulturním domě tradiční Setkání důchodců
setkání důchodců naší obce s členy zastupitelstva obce Podolí.
Začátek setkání obstaralo vystoupení ţáků mateřské a základní školy.
Po společné večeři následovala volná zábava s tancem a společenský
program. Všichni účastníci se bavili při hudbě Jana Plačka z Hluku.
Nechyběl ani tradiční vědomostní kvíz o Podolí.
Této zdařilé akce, která se u našich starších spoluobčanů těší
nebývalému zájmu, se zúčastnilo přes 70 spokojených seniorů.
Ve středu 5. prosince se v Kulturním domě v Podolí uskutečnilo Mikulášské
Mikulášské zpívání koled s malými dárky pro děti a svařeným vínem zpívání koled
pro dospělé.
Podobu Mikuláše na sebe vzala paní Ludmila Jakšíková, anděla
představovala Jana Rýpalová st. a v čertovské druţině byli Ema
Pechová a Martin Smetana.
Tradiční Mikulášská beseda u cimbálu se konala v sobotu 8. prosince Mikulášská
v Kulturním domě v Podolí. Pořadatelem Mikulášské besedy byla beseda u cimbálu
Česká obec sokolská, Sokol Podolí.
K tanci i poslechu zahráli Madí Burčáci. Vánoční atmosféru jim
pomohl navodit folklórní soubor Handrlák z Kunovic.
Zpestřením akce byla ochutnávka kulinářských specialit, které
připravil starosta obce.
Ve středu 26. prosince se v Kulturním domě v Podolí uskutečnil Turnaj ve
Štěpánský turnaj ve stolním tenisu.
stolním tenisu
Ve 14 hodin byl zahájen turnaj mládeţe a v 16 hodin turnaj muţů.
Akce, kterou pořádala sportovní komise obce Podolí, se zúčastnilo
v obou kategoriích 15 hráčů. Mládeţnický turnaj vyhrál Jan Kadlčík.
V kategorii muţů se z vítězství radoval Milan Bosák.
Sportovní komise uspořádala v pondělí 31. prosince Silvestrovský Silvestrovský
výšlap ke studánce na „popovsku“ a k přehradě do Míkovic, kterého výšlap
se zúčastnilo přes 30 účastníků.
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Většina turistů šla přes pole a přes kopec aţ k přehradě do Míkovic. Silvestrovský
Poté následoval rychlý přesun do Hospody u Slezáčků v Míkovicích. výšlap
Po malém občerstvení čekala na všechny v kulturním domě voňavá
klobáska.
Další část účastníků pochodu – členky Klubu dobré pohody si
vybraly kratší trasu a obešly část podolského a popovského kotáru.
I pro ně bylo přichystáno v kulturním domě teplé občerstvení.
Pohyb obyvatel v roce 2007 byl následující:
narození: 6
přistěhovaní: 20
zemřelí: 13
odstěhovaní: 12
sňatky:
7
rozvody:
1

Obyvatelstvo
vzrůst: 26
pokles: 25

Datum a jména narozených občánků:
6.3. Radim Šišák č.p. 247
22.7. Klára Vyslouţilová č.p. 138
8.3. Emma Révay č.p. 286
6.10. Rostislav Toman č.p. 13
9.4. Šimon Raclavský č.p. 180
9.10. Ela Vitásková č.p. 269
V letošním roce nás navţdy opustili tito občané:
27.1. Josef Vlachynský č.p. 13 – 82 let
7.5. František Šmíd č.p. 58 – 70 let
4.4. Aneţka Kusáková č.p. 27 – 87 let
11.4. František Smetana č.p. 214 – 83 let
19.4. Antonín Crla č.p. 76 – 87 let
5.5. Ladislav Kovařík č.p. 1 – 77 let
14.6. Vlasta Crlová č.p. 76 – 82 let
21.6. Josef Zatloukal č.p. 139 – 73 let
28.7. Libor Ševčík č.p. 159 – 46 let
24.9. Antonín Kovařík č.p. 67 – 82 let
18.10. Petr Kovařík č.p. 47 – 67 let
13.11. Libuše Kryštofová č.p. 197 – 67 let
12.12. Boţena Křiváková č.p. 94 – 74 let
K 31. prosinci 2007 měla naše obec 818 obyvatel.
Končí zápis kroniky obce za rok 2007 a událostí, které se v průběhu Závěr
tohoto roku odehrály v naší obci.
Je potěšitelné, ţe ţivotní úroveň obyvatelstva se kaţdý rok zvyšuje,
coţ je výsledek stabilizované ekonomiky celé naší společnosti.
Také procento nezaměstnanosti se daří sniţovat.
Společenský ţivot v naší obci díky aktivitám některých organizací
má stoupající úroveň. Svědčí o tom celkový počet pořádaných akcí
v průběhu roku. Doufejme, ţe tento trend bude pokračovat i v dalších
letech.
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