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Rok 2009 byl ve znamení několika překvapivých událostí. Je to Úvod
především udělení Nobelovy ceny za mír americkému prezidentovi
Baracku Obamovi. U nás to byl hlavě pád vlády Miroslava
Topolánka, neuskutečnění předčasných voleb, ale také smutek
z nepostoupení fotbalové reprezentace na mistrovství světa
v Jihoafrické republice. V naší obci začala výstavba nových
rodinných domků v lokalitě Dražné II. Také neskončilo vydávání
oblíbeného zpravodaje obce, jen se na této práci podílí víc lidí
v redakční radě.
1. ledna bylo ráno -9°C, přes den se teplota vyšplhala k -5°C. Další Počasí
den začalo drobně sněžit a sníh navodil tu správnou zimní atmosféru.
Ranní teploty se pohybovaly pod -10°C, odpolední se držely kolem
-5°C. 4. ledna jsme se konečně dočkali přídělu sněhu. To napadlo 10
centimetrů. Následující den připadlo další 10 centimetrů. A rázem
tak přišla „Ladovská zima“. Také teplota se začíná více podobat té
zimní. 8. ledna večer klesá na -18°C. 9. ledna je v naší obci naměřena
nejnižší ranní teplota -18°C. V polovině ledna se ranní teploty
dostaly na -10°C. Přes den se rtuť v teploměru držela okolo -5°C. Od
19. ledna se ranní teploty pohybují na hodnotě 0°C a denní kolem
+5°C. Sníh začíná tát. Do 24. ledna roztál všechen sníh. Teplota se
přes den i v noci opět posunuje pod bod mrazu.
Začátek měsíce února byl ve znamení oteplení. Ráno se teplota drží
kolem 0°C, přes den vystoupí na +5ºC. Přidává se déšť. Toto teplé
počasí končí 8. února, kdy se začíná ochlazovat. 10. února sněží.
Další den je souvislá vrstva 5 centimetrů sněhu. V polovině února
klesá ranní teplota k -10ºC. Přes den se drží okolo -5ºC. Další
sněžení přichází 16. a 17. února. 22. únor je nejstudenějším dnem
v únoru. Ráno poklesla teplota na -14ºC. Přes den foukal silný vítr.
A večer se k tomu přidalo i sněžení. V noci napadlo 10 centimetrů
sněhu. 24. února připadlo dalších 10 centimetrů nového sněhu.
S koncem února přichází oteplení a déšť, takže sníh začíná postupně
tát.
Na začátku měsíce se drží ráno teplota okolo 0ºC, přes den vystoupí
na +5ºC. Během prvních dnů roztál všechen sníh. Od 5. března
začíná vydatněji pršet, takže v celé zemi hrozí lokální záplavy.
Hladina řeky Olšavy stoupla o více než 1 metr. Druhá březnová
dekáda přináší stejný ráz počasí. Prší skoro každý den, ale déšť již
není tak vydatný. V poslední dekádě jako by místo jara opět začala
zima. Projevilo se to především poklesem ranních teplot na -5ºC. Po
obědě se teplota šplhá přes +3ºC. Sluníčko sice občas vykoukne, ale
jinak je mrazivo. Oteplovat se začíná až ke konci měsíce.
Začátkem dubna se jaro projevilo naplno. Ranní teplota se pohybuje
nad bodem mrazu. Denní teploty se vyšplhaly k +20ºC. Takový ráz
počasí vydržel přes velikonoční svátky až do 17. dubna, kdy se
začalo ochlazovat. Ochlazení však netrvalo dlouho a na začátku
poslední dekády se opět teploty vrátily na jarní hodnoty. 26. dubna
začal foukat silný vítr. V některých krajích dosahoval síly vichřice.
Konec měsíce už byl opět ve znamení příjemných jarních teplot.
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1. máj byl hezký, skoro letní den. Poté však přišlo velké ochlazení. Počasí
Ranní teploty se pohybovaly okolo 0ºC, odpolední vyšplhaly
k +10ºC. Ke konci první dekády pršelo. Teploty se zvolna vrátily
k hodnotám +20ºC přes den. Druhá květnová dekáda začala opět
ochlazením. Ranní teploty klesly na +5ºC, odpolední k +10ºC.
K tomu se přidal i déšť. Od 16. května se ráz počasí mění zase
k tomu letnímu, kdy se teploty šplhají přes +20ºC. Také poslední
dekáda začíná skoro letním počasím. Déšť se opět přihlásil 22.
května. U nás to byl jen déšť. Okolím Karviné se však přehnalo
tornádo a napáchalo v tomto regionu velké škody. 26. května
přichází další déšť. Denní teploty klesají na +15ºC. Tato teplota
spolu s deštivým počasím nás provází až do konce měsíce.
Podobný ráz počasí přinesla i první dekáda měsíce června.
Maximální denní teploty vyšplhaly k +20ºC. Až do 6. června pršelo
skoro každý den. Druhá dekáda začala příjemnými teplotami okolo
+25ºC. 12. června se ochladilo a přišel opět déšť. Teploty přes den
byly na hodnotě +15ºC. Vydatnější srážky přišly ke konci dekády.
Také poslední červnová dekáda se nesla v podobném duchu. Velmi
uplakané dny s ranními teplotami +8ºC a odpoledními +15ºC
vydržely až do konce měsíce. Přívalových dešťů bylo hodně. Přišly
vždy velmi nečekaně. Na mnoha místech naší republiky způsobily
místní záplavy. O život přišlo 14 osob. Nejhorší situace byla v okrese
Nový Jičín.
Na začátku měsíce července ještě prší. 2. července se přehnala přes
naši obec silná bouřka. Od 3. července se otepluje až na +30ºC přes
den. Déšť se vrací 7. a 8. července. Ochladilo se. Na tropické
hodnoty se teplota vrací až koncem dekády. Druhá dekáda přináší na
začátku déšť jen ve formě přeháněk. Teplotní rekord tohoto roku je
u nás zaznamenán 15. a 16. července, kdy je odpoledne naměřena
hodnota +33ºC. 18. července dochází k poklesu denních teplot až
o 10ºC. Začíná opět vytrvale pršet. První dny třetí dekády jsou velmi
deštivé. 25. července klesla denní teplota až na +15ºC. V noci se
o slovo hlásí zase déšť. Ke konci měsíce se vrací tropické počasí
s denními teplotami přes +30ºC.
Takový ráz má počasí i na začátku srpna. Zlom nastává 4. srpna.
Dochází k poklesu denní teploty na +20ºC. Ochlazení s sebou
přineslo i déšť. V dalších dnech se teplota přes den pomalu vrací
k +30ºC. Tyto tropické teploty se drží s malými výkyvy po celou
druhou dekádu. I poslední srpnová dekáda začíná horkým tropickým
létem. Vytoužený déšť přichází 22. srpna. Poté nastává oteplení. Ke
konci měsíce ještě jednou zaprší.
Září začíná příjemným slunečním počasím, kdy teploty ranní se drží
pod +10ºC a odpolední kolem příjemných +20ºC. Pršet začíná
5. září. Ke konci dekády se však vrací teploty ze začátku měsíce.
Druhá i třetí dekáda jsou ve znamení počasí, které všem připomíná
babí léto. 29. září nás trochu zchladil déšť. Brambory se letos
sklízely o více než 14 dní dříve. Stejně tak i jablka, švestky a vinná
réva.
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Se začátkem října končí babí léto. Teplota přes den sice ještě Počasí
dosahuje k +15ºC až +18ºC, ráno ale nepřesahuje +5ºC. Druhá
říjnová dekáda začala velkým ochlazením. Ranní teploty se snížily
k 0ºC. Přes den se teplota pohybuje okolo +8ºC. Rozdíl teplot
v průběhu 14 dní je více než 15ºC. Prší skoro každý den a po ránu je
velmi sychravo. I když v neděli na chvilku vykouklo sluníčko, tak
letos byly u nás studené „císařské“ hody. Také poslední dekáda
začíná ochlazením. Ranní teploty se pohybují okolo bodu mrazu.
Přes den se teplota vyšplhá maximálně na +5ºC. Skoro každý den se
vyskytují dešťové přeháňky.
Na začátku listopadu se počasí začíná měnit na typicky zimní. Do
horských oblastí Bílých Karpat již přijel Martin na bílém koni. U nás
v nížinách zatím sníh nemáme. Ranní teploty klesly pod bod mrazu.
Odpoledne stoupá rtuť teploměru k +5ºC. V prostřední listopadové
dekádě se zvolna oteplilo. Ráno se teplota blíží k +5ºC, po obědě
k +10ºC. Toto oteplení je provázeno deštěm. Stejné počasí vydrží až
do konce listopadu.
Začátek posledního měsíce roku s sebou přináší ukázku zimních
plískanic. Ráno je teplota pod hranicí 0ºC, přes den se přehoupne do
plusových hodnot. Mlha dotváří tento pochmurný kolorit. Druhá
dekáda začíná deštěm. Od 12. prosince se ranní teploty snižují až na
-10ºC, denní na -5ºC. 16. prosince jsme se konečně dočkali sněhu.
Nejstudenějším dnem je 20. prosinec, kdy se rtuť teploměru večer
zastavila na -17ºC. V poslední dekádě se začíná oteplovat. A tím
definitivně zaniká pro letošní rok idyla bílých vánoc. Všechen sníh
roztál ještě před Štědrým dnem. Odpolední teploty šplhají nad +5ºC.
Na Štědrý den večer se hlásí o slovo silný vítr. Na Boží hod se denní
teploty snižují pod bod mrazu. Na Silvestra je přes den pěkné slunné
počasí. Odpoledne zahaluje celou vesnici mlha.
V letošním roce se konalo celkem 7 zasedání Obecního Obecní úřad
zastupitelstva. Na těchto zasedáních se mimo jiné schvaloval i
rozpočet obce na další rok. Všechna zasedání jsou veřejná.
Na 17. zasedání, které se uskutečnilo 11. února, zastupitelstvo
schválilo:
- žádost o dotaci od Zlínského kraje z Podprogramu na podporu
venkova ve výši 363000,- Kč na neinvestiční akci Oprava kapličky
v Podolí a vyčlenění částky 400000,- Kč z rozpočtu Obce Podolí na
dofinancování této akce
- zásady výběru nájemníků na obecní domky v lokalitě Dražné
s osobami s vymezenými příjmy
- uzavření nájemních smluv na byty v domcích v lokalitě Dražné pro
tyto osoby s vymezenými příjmy:
a) č.p. 287/1 paní Lenka Matuštíková
b) č.p. 287/2 paní Miroslava Borutová
c) č.p. 288/2 paní Anna Šišáková
Nájemní smlouvy se ve všech případech uzavírají na dobu určitou
s trváním 2 let, od 1.7.2009 do 30.6.2011. Měsíční cena nájmu je
stanovena ve výši 3500,- Kč.
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- provedení finanční kontroly v Základní škole a Mateřské škole Obecní úřad
Podolí, příspěvková organizace Finančním výborem zastupitelstva
obce Podolí v termínu do 30.6.2009
- způsob sběru použitých PET láhví v obci Podolí, který bude
uskutečňován formou jednorázových sběrů jednou za dva měsíce
v průjezdu budovy místní základní školy
- záměr vydání obecně závazné vyhlášky řešící povinné kosení
travnatých ploch v zastavěné části obce a v jejich blízkém okolí a
spalování odpadů rostlinného původu
- poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Obce Podolí
následovně: Tělovýchovná jednota Podolí 100000,- Kč, Sdružení
pro výstavbu kaple Svatého Ducha v Podolí 40000,- Kč, Česká
obec Sokolská Sokol Podolí 7000,- Kč, Český svaz chovatelů
Základní organizace Podolí 5000,- Kč
- složení Redakční rady zpravodaje Obce Podolí. Předseda redakční
rady Ing. Vladimír Mana. Členové: Mgr. Pavla Martincová,
Jaroslav Míšek, Michal Paška, Lucie Manová. Finanční odměna za
každé číslo zpravodaje bude samostatně pro předsedu redakční
rady 1000,- Kč a pro všechny zbývající členy dohromady 1000,Kč, které rozdělí předseda dle množství odvedené práce. Odměny
budou splatné jednorázově ke konci kalendářního roku.
18. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 22. března. Zastupitelstvo
obce schválilo:
- uzavření nájemní smlouvy k užívání bytu č.p. 288/1 v ulici Dražné
s paní Renatou Novou. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu
určitou s trváním 2let, od 1.7.2009 do 30.6.2011. Měsíční cena
nájmu je stanovena ve výši 3500,- Kč
- slevu na nájemném pro všechny nájemníky v nájemních domcích
v ulici Dražné. Výše nájemného po slevě v období od 1.7.2009 do
30.6.2010 bude 3000,- Kč za jeden byt
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí záměr stavby bytového domu,
který bude postaven na stavebním pozemku parc. č. 90 na místě
demolovaného domu č.p. 18 pod Kulturním domem v Podolí.
Zastupitelstvo obce pověřilo místostarostu obce Podolí pana Jířího
Šišáka všemi náležitostmi, které souvisí s povinnostmi naší obce
vyplývající ze zákona č. 300/2008 Sb. - datové schránky.
Na 19. zasedání, které se konalo 11. Června, zastupitelstvo schválilo:
- roční závěrečný účet Obce Podolí za rok 2008 jehož nedílnou
součástí je zpráva o kontrole hospodaření obce provedená
Krajským úřadem Zlínského kraje dne 17. května 2009 s výrokem
bez výhrad
- obecně závaznou vyhlášku Obce Podolí č. 1/2009, kterou se
stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
v obci Podolí
- vytvoření nového pracovního místa na Obecním úřadě Podolí na
dobu od 1.7.2009 do 31.12.2010 v rozsahu 0,5 pracovního úvazku
- smlouvu o vzájemné spolupráci s obcí Popovice, jejímž předmětem
je vytvoření podmínek k vybudování inženýrských sítí pro
průmyslovou zónu Závodí.
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20. zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo 20. srpna. Obecní úřad
Zastupitelstvo obce schválilo strategický plán LEADERS MAS
Dolní Poolšaví pro období 2007 až 2013 a souhlasí se zařazením do
územní působnosti Místní akční skupiny (MAS) Dolní Poolšaví.
Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu Obce Podolí k zastupování
obce v Místní akční skupině Dolní Poolšaví.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o průběhu
komplexních pozemkových úprav na území obce Podolí.
Na 21. zasedání, které se konalo 14. září zastupitelstvo schválilo:
- změnu zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy, Podolí,
příspěvková organizace
- poskytnutí finančního příspěvku 70000,- Kč z rozpočtu Obce
Podolí na činnost Místní akční skupiny Dolní Poolšaví
- žádost o finanční příspěvek z rozpočtu Obce Podolí ve výši
200000,- Kč pro Sdružení pro výstavbu kaple Svatého Ducha
v Podolí na dofinancování stavby nové kaple
- způsob řešení pohledávek za občany Podolí z titulu neuhrazených
místních poplatků za odvoz domovního odpadu
- závěrečný účet Základní školy a Mateřské školy, Podolí,
příspěvková organizace, za rok 2008 bez výhrad.
22. zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo 27. listopadu.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- navýšení finančního příspěvku z 50,- Kč na 70,- Kč za každého
občana obce Podolí, který zaplatí Obec Podolí v roce 2010
Zlínskému kraji jako podíl sloužící k úhradě prokazatelné ztráty
z provozování autobusové dopravy na území Zlínského kraje
- předložený návrh na umístění nových pozemků v rámci
komplexních pozemkových úprav Podolí nad Olšavou a plán
společných zařízení
- záměr neměnit výši poplatku za vyvážení popelnic, který budou
hradit občané Podolí v roce 2010.
Na 23. zasedání, které se konalo 21. prosince zastupitelstvo
schválilo:
- výběr nabídky na pojištění majetku Obce Podolí a některých
dalších rizik od pojišťovacího zprostředkovatele pana Zajíce
a uzavření pojistných smluv s pojišťovnou GENERALI, a.s.
- poskytnutí příspěvků na údržbu krojů ve výši 55200,- Kč pro 46
občanů Podolí, kteří se zúčastnili Slavností vína 2009 v Uherském
Hradišti, tj. 1200,- Kč pro každého účastníka
- finanční rozpočet Obce Podolí na rok 2010 v účelovém členění na
jednotlivé paragrafy
- podání žádosti o dotaci z rozpočtu Zlínského kraje z Programu
obnovy venkova na rekonstrukci staré kaple při hlavní silnici,
celkové náklady na rekonstrukci budou 800000,- Kč, dotace.
kterou bude obec žádat, bude 400000,- Kč.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí písemnou žádost o zhotovení
komunikace (chodníku) a osvětlení v úseku mezi lokalitami Dražné
a Sklepničky podepsanou obyvateli Obce Podolí.
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Hospodaření obce Podolí za rok 2009
Celkový příjem obce za rok 2009:
Celkové výdaje obce za rok 2009:

Obecní úřad
7674207,- Kč
7955834,- 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 přidané hodnoty
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
nákup materiálu
energie (elektřina, plyn, voda)
Investice:
Obecní domky Dražné II

1138305,- Kč
507698,- Kč
1304578,- Kč
2502183,- Kč
380627,- Kč
543780,- Kč
277994,- Kč
46400,- Kč
6150,- Kč
975000,- Kč
730789,- Kč
379623,- Kč
417378,- Kč
75411,- Kč
321278,- Kč
1449853,- Kč

Také v letošním roce je zásobování občanů v obci na stejné úrovni Zásobování
jako v minulých letech. Základní potraviny poskytují občanům dvě
prodejny v obci. Dále funguje prodejna mraženého masa
a mražených výrobků v areálu firmy KOVÁŘ. Za většími nákupy
jezdí naši občané do velkoprodejen a marketů v Kunovicích,
Uherském Hradišti a Uherském Brodě.
V letních měsících zajíždějí do obce různí pěstitelé ovoce a zeleniny.
V průběhu roku přijíždí do obce i prodejci textilu, obuvi a drogerie.
V letošním roce začala výstavba nových rodinných domů v lokalitě Výstavba
Dražné II. Mnoho našich spoluobčanů zlepšilo svůj vzhled domu
novou fasádou. To přispívá i k zlepšení celkového vzhledu naší
obce.
Provoz na místní komunikaci v obci je poměrně velký. Zásluhu na Doprava
tom mají především auta stavebních firem, které staví v lokalitě
Dražné II. nové rodinné domy.
Úprava nového jízdního řádu vlaků i autobusů nepřinesla větší
změny v osobní dopravě. Četnost spojení s Uherským Hradištěm
i Uherským Brodem se nemění.
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Ve druhém pololetí školního roku 2008/2009 se naši žáci kromě Základní škola
školní výuky zúčastňovali též různých kulturních a společenských
akcí.
V pátek 13. února proběhl ve škole projektový den č. 3 „Valentýn“,
v rámci kterého se děti více dověděli o svátku sv. Valentýna.
24. února se uskutečnila v kulturním domě „Karnevalová show“.
U příležitosti Svátku matek v květnu vystoupili děti se svým pásmem
básniček a písniček v kulturním domě.
28. května byly děti na výletě v Moravském krasu a zde navštívily
Punkevní jeskyně s propastí Macochou a Kateřinskou jeskyni.
Personální obsazení Základní školy v Podolí pro školní rok
2009/2010 zůstává stejné jako v předchozím školním roce. Po dobu
mateřské dovolené zastupuje Mgr. Martinu Kozelkovou Mgr. Pavla
Martincová.
Začátek nového školního roku si školáci zpříjemnili setkáním
s domácími mazlíčky v prvním projektovém dnu s názvem „Máme
rádi zvířata“. A tak byli ve škole k vidění vodní želvy, domácí
i zakrslí králíci, rybičky, křečci, morčata, bílá myš a čivava.
30. listopadu byly děti pozvány „tetičkami“ z Klubu dobré pohody
aby viděly, jak se dříve drhlo peří.
Také poslední školní akce byla společná s Klubem dobré pohody a
s mateřskou školou. Bylo to Povídání o Vánocích spojené
s pečením perníčků.
I v letošním roce jsou v programu mateřské školy pořádána tvořivá Mateřská škola
odpoledne, kdy dochází k setkání s rodiči dětí a dalšími příznivci
školy.
První zajímavou akcí byl 15. ledna „Bílý den“, kdy nás po celý den
provázela tato barva.
V únoru k nám do školky zavítalo maňáskové divadlo s pohádkou
„O zvířátkách ze dvorku“. Představení bylo velmi krásné a všem
dětem se moc líbilo. Další den jsme pojmenovali „Pohádkový den“.
V tento den za dětmi přišly na návštěvu takové pohádkové postavy
jako například Červená Karkulka, Popelka, Maková panenka, Ferda
mravenec nebo samotný Krakonoš.
24. února obešli děti při Fašanku celou dědinu. A že to letos byl
v mrazivém dopoledni plném sněhu pěkný výkon, po kterém
každému přišel vhod hrnek teplého čaje.
V letošním roce se probíhala v naší mateřské škole Olympiáda.
V zimě se uskutečnila jízda na bobech, na jaře pokračovala jízdou na
kolech a fyzickou zdatností. Celá Olympiáda skončila před
prázdninami poslední disciplínou, a tou byla lehká atletika. Po velmi
náročném programu se sečetly výsledky, a ty určily vítěze v několika
kategoriích. 1. místo mezi dětmi z první třídy získala Verunka
Luběnová. U dětí 3-4 letých II. třídy byl vítězem Adámek Škrášek.
1. místo v kategorii dětí 4-5 letých druhé třídy si zajistil Mireček
Sýkora. Poslední vítězkou mezi nejstaršími dětmi byla Kristýnka
Gazdová.
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V měsíci říjnu se uskutečnila opět po roce drakiáda. A zase nad Mateřská škola
Podolím létali draci. Naštěstí zase jenom ti z papíru.
4. prosince dopoledne zavítal mezi děti Mikuláš s čertem i andělem.
Ve stejný den odpoledne pak proběhla i druhá Mikulášská nadílka
v Kulturním domě v Podolí.
Vánoční atmosféru navodily děti 12. prosince v kulturním domě při
vystoupení na setkání seniorů.
Místní knihovna měla v tomto roce 44 registrovaných čtenářů, z toho Místní knihovna
30 čtenářů do 15 let.
Za celý rok navštívilo knihovnu celkem 355 návštěvníků, kteří si
vypůjčili celkem 886 knih různých žánrů.
Celkový počet vypůjčených knih podle žánrů byl následující:
naučná literatura pro dospělé: 88 knih
krásná literatura pro dospělé: 591 knih
naučná literatura pro mládež: 51 knih
krásná literatura pro mládež: 156 knih
Čtenáři si půjčili 168 kusů časopisů.
Návštěvníků na internet bylo 28 čtenářů.
TJ Sokol Podolí, oddíl kopané měl v sezoně 2008/2009 dvě mužstva TJ Sokol Podolí
dospělých a jedno žáků. Mužstvo TJ Podolí – A hrálo základní třídu
skupinu A. V soutěži si nevedlo vůbec špatně a obsadilo ze 14 celků
nakonec 4. příčku. To druhému mužstvu Podolí B se v základní třídě
skupině B už tolik nedařilo. V konečné tabulce skončilo na 10. místě
ze 12 účastníků. Žákům se v této sezóně nedařilo a skončili ve své
skupině na posledním místě.
Práce v tomto roce se nám dařila. I když dá se říct, že to byl rok dosti ČOS Sokol Podolí
smolný na počasí. Obyčejně nám déšť zhatil naše plány a řada akcí
se buď odložila na příznivější termín, anebo se konala za menší
účasti.
Například první jarní cyklovýlet na Salaš s účastí jen 2 členů sokola.
Pak následovaly cyklovýlety na Svatého Antoníčka, Javořinu a na
Velehrad, kde už byla účast členů sokola hojnější. Začátkem června
se 6 členů sokola zúčastnilo zájezdu na Dunajskou cyklostezku.
Jako tradičně byl uspořádán autobusový zájezd spojený s procházkou
údolím Bílé Opavy a výšlapem na Praděd. Zdatnější jedinci si tuto
trasu prodloužili až na Skřítek. Největší radost jsme měli ale z toho,
že většinu z 49 účastníků tvořili občané Podolí.
Pak už následoval prodloužený víkend na kolech na Máchově jezeře
a Kokořínsku s účastí 9 členů sokola.
Stejné množství členů sokola se v měsíci září zúčastnilo splutí
Moravských meandrů, a to v úseku Vnorovy – Rohatec. Krajina
kolem nezregulovaného úseku řeky Moravy nás překvapila svou
rozmanitostí a krásou.
Mezi zdařilé akce patřilo také „Rozloučení s létem“. Byl to vlastně
dětský den, který se díky rozmarům počasí uskutečnil až na konci
prázdnin.
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S organizací pomohla také Základní škola v Podolí, což přispělo ke ČOS Sokol Podolí
zpestření programu. Branný závod a soutěž ve střelbě ze vzduchovky
byly doplněny ještě noční hrou. Na dvou trasách se vystřídalo přes
40 dětí. První trasa byla určena pro ty nejmenší, kteří mohli jít i
s rodiči. Na jednotlivých stanovištích plnily úkoly, které jim dávaly
pohádkové bytosti. Trasa pro starší byla o něco delší a náročnější.
V průběhu roku jsme se také dvakrát sešli na bowlingu.
Zakončení roku bylo na Mikulášské besedě u cimbálu, kde se
andělským vystoupením prezentoval popovský Hopsák.
Český svaz chovatelů Podolí uspořádal ve dnech 3. a 4. října výstavu ZO ČSCH Podolí
drobného zvířectva a exotů. V expozici králíků bylo k vidění 42 kusů
králíků 16 plemen. Expozice holubů nabídla 19 plemen holubů
v celkovém počtu 50 kusů. Drůbež se na výstavě představila v 16
voliérách.
Dále byla k vidění expozice menších exotů, zejména andulek a
kanárků. Byla zde však zastoupena i expozice větších exotů, kterým
majestátně vévodil papoušek kouřový.
Za krásného slunečného počasí navštívilo výstavu našich chovatelů
100 spokojených návštěvníků, pro které byl připraven výborný
burčák a neméně výtečná opékaná klobáska.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu i v tomto roce ZO ČZS Podolí
pro své členy i místní občany opět zajistila objednávku ovocných
stromků, keřů a sadbových brambor. Každoročně ošetřují členové
základní organizace ovocné stromy na školní zahradě.
Vyvrcholením celoroční činnosti byla i letos Výroční členská schůze,
která se opět po roce konala v kulturním domě. Na této schůzi jsou
členové seznámeni s výsledky hospodaření za uplynulý rok.
Zprávu o činnosti organizace za rok 2008 přednesl pan Libor
Hanáček. Mimo jiné bylo konstatováno, že košt slivovice se již
pomalu stává jednou z pravidelných akcí.
Myslivecké sdružení Boří Míkovice – Podolí obhospodařuje honitbu MS Boří
na katastru obcí Míkovice a Podolí o celkové rozloze 860 ha. Míkovice – Podolí
Sdružení má 16 členů a 4 hosty. V honitbě se vyskytuje zvěř srnčí,
černá i dančí. Z drobné zvěře jsou to zajíci, bažanti a na řece Olšavě
divoké kachny.
Myslivci na svých brigádách budují a opravují myslivecká zařízení.
V letním období provádějí senoseče a připravují zásoby sena na
zimní období. Rovněž provádějí ochranu mláďat před škodnou
zvěří.
V měsíci dubnu a květnu proběhla na pasece v obecním lese výsadba
nových stromků. Bylo vysazeno 200 kusů dubů, javorů a modřínů.
Výsadbu provedli pánové Miroslav Paška, Petr Smetana a Michal
Paška.
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Také v tomto roce si Klub dobré pohody připravil pestrou náplň Klub dobré pohody
činnosti. A hned první výstava v měsíci březnu s názvem „Budíky
a budíčky, kapesníky a kapesníčky“ měla velký ohlas daleko za
hranicemi naší obce.
V březnu jsme se ještě projeli historickým vlakem a také prošli
z Míkovic k Hlucké búdě v rámci Josefského pochodu.
Na „Slavnostech vína a otevřených dnů památek“ v září v Uh.
Hradišti jsme se zúčastnili v krojích slavnostního průvodu těchto
slavností.
Po hodech se rozběhla akce PO-VEL. Zdá se to být zajímavá
složenina, ale neznamená to nic jiného než pochod z Podolí do
Veletin. Pravidelná vycházka tímto směrem se koná každé pondělí.
Na konci listopadu se klubovna na mandlovně proměnila ve starou
slováckou chalupu, ve které se drhlo husí peří. Byly u toho i děti.
A také kamery České televize, která záznam z podolského draní peří
odvysílala v předvánočním čase na programu ČT 2.
S dětmi jsme se sešli po roce v kulturním domě při společném pečení
perníčků. Naše pravidelné pondělní vycházky jsme zúročili při
Silvestrovském výšlapu do Hradčovic.
Sdružení pro výstavbu kaple Svatého Ducha také v tomto roce Sdružení pro
organizačně zajistilo v lednu Tříkrálovou sbírku pro Charitu.
výstavbu kaple
Na Slavnost Seslání Ducha Svatého byla sloužena slavnostní mše Svatého Ducha
svatá s pozvaným knězem z jiné farnosti.
V kapli se slouží nedělní bohoslužby, významné svátky a slavnosti.
Slouží je P. Bedřich Jagoš z farnosti Popovice, pod kterou obec
Podolí církevně přísluší.
Každé úterý v týdnu se pravidelně konají modlitby matek za děti a
mládež. Na tradiční bohoslužbu v měsíci říjnu, kdy se slaví v naší
obci „císařské hody“, přišly nejmenší děti i chasa v krojích.
Organizátoři Tříkrálové sbírky vykoledovali letos pro Charitu v obci Tříkrálová sbírka
Podolí celkem 18684,- Kč.
Pro zpestření dlouhých zimních dnů byla na hřišti ve Žlebě Bruslení na hřišti
vybudována ledová plocha. Jelikož paní Zima nebyla příliš štědrá, ve Žlebě
bruslilo se pouze od začátku roku do 17. ledna. Po dobu bruslení se
zde vyřádili děti i jejich rodiče. Na ledě byla vybojována i nejedna
hokejová bitva.
Na svém zasedání v únoru přijalo zastupitelstvo obce záměr vydat Obecně závazná
Obecně závaznou vyhlášku, ve které se stanoví podmínky pro vyhláška
spalování suchých rostlinných materiálů v obci Podolí.
Tyto lze spalovat v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo
v otevřených grilovacích zařízeních.
Je však stanoveno, že po dobu celého roku od pondělí do neděle
v době od 17.00 hodin do 10.00 hodin příštího dne suché rostlinné
materiály spalovat nelze.
Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti od 1.7.2009.
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Klub dobré pohody uspořádal ve spolupráci s učitelkami a s dětmi
Základní a Mateřské školy v Podolí ve čtvrtek 5. března v kulturním
domě výstavu „Budíky a budíčky, kapesníky a kapesníčky“.
Celkem bylo vystaveno 162 různých exponátů budíků. Nejkrásnější
budík přinesla Blažena Zerzáňová. Byl krásně zdobený a navíc
skládací. Nejzajímavější byl od Ludmily Susové, a to ve tvaru
lokomotivy. Nejstarší budík přinesla Bětuška Šáchová, nejmenší
Anička Hrubošová a největší Vlasta Matušková.
Svou expozici 11 kusů budíků představila Zdenka Hodesová.
Zvláštní cenu udělila porotu panu Hofmanovi ze Zlína, který ve
svých 85 letech vlastnoručně vyrobil celý budík na soustruhu.
Na výstavě bylo možno shlédnout také 606 různých kapesníků
a kapesníčků. Nejkrásnější patří Antonii Novotné, nejstarší z roku
1910 zapůjčila na výstavu Zdena Hofmanová. Nejzajímavější –
hedvábný a ručně malovaný byl od Barbory Gejdošové.
Nejmenší kapesník přinesl Martin Záchvěj, největší Ludmila
Tichoňová. Největší počet kapesníčků přinesla Dagmar Doleželová.
Celkem to bylo 212 kusů. Exponáty na výstavu dodali lidé z Podolí,
Popovic, Veselí nad Moravou, Zlína, Starého Města, Kunovic a
z Uherského Brodu.

Výstava Budíky
a budíčky,
kapesníky
a kapesníčky

V sobotu 28. března se v Kulturním domě v Podolí uskutečnil další Košt slivovice
ročník koštu slivovice. V kategorii slivovice bylo pořadí prvních tří
následující: 1. Michal Paška č.p. 234
2. Libor Hanáček č.p. 259
3. František Fornůsek č.p. 151.
Stavění máje proběhlo v předvečer Svátku práce a měsíce lásky ve Stavění máje
čtvrtek 30. dubna. Na tradiční místo k májce u obecního úřadu našlo
cestu 100 občanů naší obce, kteří si v přátelské atmosféře přišli nejen
posedět, ale i zazpívat.
Voleb do Evropského parlamentu, které se uskutečnily v pátek 5. Volby do
června a v sobotu 6. června se v naší obci zúčastnilo 150 Evropského
oprávněných voličů. Celkový počet oprávněných voličů byl 670. parlamentu
Odevzdáno bylo 146 platných hlasů, 4 hlasy byly neplatné.
Jednotlivé volební strany obdržely následující počet hlasů:
Česká strana sociálně demokratická 39 hlasů
Občanská demokratická strana 38 hlasů
Komunistická strana Čech a Moravy 25 hlasů
Křesťansko demokratická unie – Československá strana lidová
17 hlasů
Starostové a nezávislí 10 hlasů.
Strana zelených, Suverenita, Libertas.cz, Evropská demokratická
strana, Věci veřejné, Volte Pravý Blok, Sdružení pro republiku,
Strana svobodných demokratů, Strana svobodných občanů, Strana
soukromníků, Nezávislí – každá z těchto stran získala 3, 2 nebo
1 hlas.
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V sobotu 20. června byl uspořádán na hřišti ve Žlebě turnaj dvojic Turnaj dvojic
v pétanque. Vítězem turnaje se stala dvojice Alois Jakšík a Michal v petanque
Paška. Na druhém místě se umístili Martin a Petr Smetanovi. Třetí
příčku obsadili manželé Jana a Libor Hanáčkovi.
Jako ukončení prázdnin se 30. srpna na hřišti ve Žlebě uskutečnil Dětský den
dětský den spojený s branným závodem a noční hrou. Branný závod
zahrnoval kromě tradičních disciplin i projížďku na čtyřkolce.
Večer už zůstali jen ti nejodvážnější, kteří si nejprve vyslechli
hrůzostrašné historky a pak se statečně vydali do temného lesa.
Kočičí oči se na ně dívaly ze všech stran. V lese se nakonec nikdo
neztratil a všichni se šťastně vrátili zpět do svých domovů.
Opět po roce se Uherské Hradiště 12. a 13. září zaplnilo krojovanými Podolané na
z mnoha obcí Uherskohradištska a Uherskobrodska. Také čtyřicet Slavnostech vína
krojovaných Podolanů se 12. září sešlo u zimního stadionu, kde se
zástupci mikroregionu Dolní Poolšaví připojili k hlavnímu průvodu
Slavností vína.
V sobotu 17. října a v neděli 18. října se po roce uskutečnily v naší Hody
obci slovácké hody s hodovou veselicí. S krojovanými letos celou
vesnici obešla dechová hudba Šarovec a také cimbálová muzika
Čardáš.
Seznam hodové chasy: Petr Oulehla (Kunovice) – starší stárek
a Barbora Gejdošová (Kunovice) – starší stárka, Vojtěch Onderka
a Adéla Hoferková (Popovice), Zbyněk Blažek (Míkovice) a Jana
Juřičková, Ondřej Vlachynský (Kunovice) a Iva Gejdošová
(Kunovice), Martin Němec (Kunovice) a Martina Dominiková
(Vésky), Tomáš Hubík (Vésky) a Radka Ondrejková, Pavel
Oškrkaný (Kunovice) a Eva Čechová (Kunovice), Ondřej Ganovský
(Kunovice) a Kristýna Kovářová (Kunovice), Pavel Boruta
a Veronika Smetanová, Michal Habarta a Lucie Pechová, Jan Ježek
(Dolní Němčí) a Klára Juříková, Jakub Rýpal a Dagmar Vacková,
Petr Smetana a Klára Vlachynská, Gabriel Nagy (Drslavice)
a Markéta Nagy (Drslavice), Martin Jakšík a Petra Šimková
(Veletiny), Josef Štenberger (Hluk) a Veronika Kryštofová, Josef
Komárek (Úsobrno) a Jana Rýpalová.
Netradiční dopoledne připravily podolské „tetičky“ z Klubu dobré Draní peří
pohody pro děti v pondělí 30. listopadu. V klubovně na mandlovně
jim ukázaly, jak se dříve drhlo peří. A k tomu neodmyslitelně patří
i takové pokrmy jako chléb s domácím sádlem, buchty, perníčky
a sušené ovoce.
V pátek 4. prosince uspořádala kulturní komise obce Podolí Mikulášské
Mikulášské odpoledne pro děti. Ve vánočním pásmu koled se odpoledne
představily děti z mateřské školy.
pro děti
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Zlatým hřebem byla opět návštěva čerta, anděla a svatého Mikuláše, Mikulášské
kteří obdarovali děti adventními kalendáři. Pro rodiče bylo odpoledne
připraveno svařené víno. Akce se zúčastnilo přes 50 dětí a stejné pro děti
množství dospělých. Podobu Mikuláše na sebe opět vzala Ludmila
Jakšíková, za anděla šla zase Jana Rýpalová starší, čerta nezbedu
představoval Michal Paška.
V sobotu 5. prosince proběhla pod záštitou České obce sokolské, Mikulášská
Sokola Podolí „jubilejní“ 15. beseda u cimbálu s cimbálovou beseda u cimbálu
muzikou Mladí Burčáci. Také tentokrát byla beseda zpestřena
vystoupením Hopsáku ze sousedních Popovic. Členové Hopsáku ve
velmi působivých kreacích předvedli netradiční zpracování několika
písní s čertovskou tématikou.
Rovněž speciální číslo Ivy Kasperové se svítícími balónky se setkalo
s velkým zájmem všech návštěvníků. Bohatá tombola, výtečná
zelňačka a krásně napečené a nazdobené perníčky – to vše vytvořilo
pro 100 účastníků besedy tu příjemnou předvánoční atmosféru.
O týden později, v sobotu 12. prosince, uspořádala sociální komise v Beseda s důchodci
Kulturním domě tradiční besedu s důchodci. Program byl tentokrát
obohacen o vystoupení dechové hudby Hradčovjanka. Dalším
hostem, který svým krátkým výstupem přispěl k dobré pohodě, byla
Vašek Martinec z Popovic.
A ani naše nejmenší děti z mateřské školy nezůstaly pozadu, a svými
básničkami a písničkami o vánocích vyloudily u babiček a dědečků
úsměv a právem si zasloužily velký potlesk.
Každý ze seniorů dostal poukázku na drobný nákup v hodnotě 200,Kč v obchodech „Dolanka“ a „U Snopků“. Při dobrém víně a cukroví
se přišlo v tomto předvánočním čase pobavit 90 našich starších
spoluobčanů.
Této společné akce Klubu dobré pohody, Základní školy a Mateřské Povídání o Vánocích
školy se ve čtvrtek 17. prosince v kulturním domě zúčastnilo 30 dětí a pečení perníčků
od těch nejmenších až po ty odrostlejší a stejné množství dospělých.
V průběhu odpoledne pak děti pod dozorem babiček a maminek
upekly několik plechů voňavých perníčků. Poté si perníčky
nazdobily. Protože pečení a zdobení bylo samo o sobě náročnou
prací, odměnou pro všechny byla ochutnávka jídel, která byla dříve
pro vánoce typická – kmínová polévka a krupice. Pro nejmenší děti
byly jejich první perníčky ty nejkrásnější.
Nestává se tak často, aby byl některou z televizí odvysílán o naší Podolí
obci televizní šot či zpráva. Natož pak celý pořad. A právě dne v televizi
19. prosince 2009 se tak stalo.
V pořadu „Náš venkov“ na stanice ČT 2 byly ukázky o draní peří
spojené průvodním slovem z Potomákova muzea v Popovicích
a samotným draním peří členkami Klubu dobré pohody v Podolí.
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V tomto půlhodinovém pořadu byly ukázány i záběry z naší obce Podolí
včetně projevu starosty obce Ing. Miroslava Křižky. Členky Klubu v televizi
dobré pohody tady byly ukázány v akci při vlastním draní peří.
Součástí pořadu bylo i vzpomínání na dřívější akce Klubu dobré
pohody v Podolí.
Silvestrovský výšlap měl opět trasu z Podolí přes Veletiny do Silvestrovský
Hradčovic. Na startu u obecního úřadu bylo přítomno 18 účastníků. výšlap
V cíli pochodu v Hostinci U Holuba v Hradčovicích bylo turistů
dvakrát tolik.
Po sněhu nebyla ani památka. Na zpáteční cestu všechny
vyprovázelo sluníčko, které každého pozitivně silvestrovsky
naladilo. Rozdíl mezi nejmladším a nejstarším účastníkem pochodu
byl 70 let, což svědčí o tom, že pochod je určen pro všechny věkové
kategorie. Podolí v sobě nezapře sportovního ducha.
Pohyb obyvatel v roce 2009 byl následující:
narození: 11
zemřelí:
5
sňatky:
5

Obyvatelstvo

Datum a jména narozených občánků:
6.4. Matyáš Toman č.p. 13
30.4. Kristýna Teterová č.p. 61
12.5. Daniel Snopek č.p. 45
18.5. Vojtěch Snopek č.p. 45
13.6. Vendula Fornůsková č.p. 137
3.7. Aneta Šišáková č.p. 247
5.8. Adam Štěrba č.p. 248
15.9. Lukáš Medek č.p. 190
1.11. Margatita Paroubková č.p. 218
5.12. Marcus Bibza č.p. 71
15.12. Antonín Vaculík č.p. 281
V letošním roce nás navždy opustili tito občané:
2.3. Oldřich Ševčík č.p. 159 – 73 let
23.7. František Crla č.p. 152 – 60 let
28.7. Ludmila Skrášková č.p. 196 – 84 let
3.8. Anděla Pestlová č.p. 20 – 81 let
24.11. Karel Hrabal č.p. 146 – 87 let
K 31. prosinci 2009 měla naše obec 807 obyvatel.
Končí zápis kroniky obce za rok 2009 a událostí, které se v průběhu Závěr
tohoto roku odehrály v naší obci.
Společenský život v naší obci se daří díky aktivitám některých
organizací a spolků udržet na vysoké úrovni. Svědčí o tom celkový
počet pořádaných akcí v průběhu roku. Doufejme, že i v dalších
letech bude tento příznivý trend pokračovat.
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