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ZÁPISU

Rok 2010 je v České republice rokem volebním. A hned ty první Úvod
volby do poslanecké sněmovny přináší nejedno překvapení. Vzniká
vláda rozpočtové odpovědnosti v čele s Petrem Nečasem a zřejmě
nás všechny čeká další a ještě důslednější šetření. Podzimní volby do
obecní samosprávy znamenají obměnu poloviny zastupitelstva. Do
čela obce byl jako neuvolněný starosta zvolen Ing. Miroslav Křižka.
Po jeho boku nastoupil jako uvolněný místostarosta Ing. Jaromír
Hastík.
Dále je to rok, kdy se v druhé polovině měsíce února uskutečnila 21.
zimní olympiáda v kanadském městě Vancouver. Na této vrcholné
přehlídce zimních sportů se v silné konkurenci neztratili ani zástupci
malé země v srdci Evropy. Dvě zlaté medaile získala rychlobruslařka
Martina Sáblíková. Hokejistům se už tolik nedařilo, ale v květnu vše
odčinili ziskem titulu světových šampionů na mistrovství světa
v Lotyšsku.
Celý svět se jen velmi pomalu začíná vzpamatovávat z hospodářské
krize. 10. dubna přišel o život polský prezident Lech Kaczynski. Naši
republiku postihly ničivé povodně, které si vyžádaly 11 obětí.
Hlavní regionální událostí byla v březnu návštěva prince Charlese
v obci Hostětín. Kunovická firma Evektor představila nový
devítimístný letoun EV-55 Outback. Po dlouhých 20 letech se opět
objevuje v našem regionu firma, která se zabývá vývojem a výrobou
malých letadel.
Nový rok nás vrací zpět do lednové zimní reality. 2. ledna sněží. Počasí
Následující den klesá teplota až na -10° C. Na Tři krále napadlo
10 cm sněhu. O dva dny později dalších 10 cm sněhu. Bohužel
poslední dva dny první dekády prší, takže sníh začíná tát. Druhá
dekáda začíná mírným ochlazením. V noci i přes den se teplota drží
pod bodem mrazu. Sníh, co neroztál, zmrzl. 18. ledna připadlo 10 cm
sněhu. Poslední lednová dekáda přináší velké ochlazení. Ranní
teploty se drží při -15°C, denní pod -5°C. Nejchladnějším dnem byla
středa 27. ledna, kdy ranní teplota klesla na -19°C. 28. ledna se opět
hlásí o slovo sníh. Napadlo deset cm nového sněhu.
Na začátku měsíce února pokračuje chladné počasí z konce ledna.
3. února přibylo 5 cm nového sněhu. V sobotu 6. února se v obci
konal fašank, a to za krásného mrazivého slunečného počasí. Od
dalšího dne se opět o slovo přihlásil mráz s ranními teplotami okolo
-10°C. Přes den se teplota drží při -5°C. Druhá dekáda začíná
oteplením. Ranní teplota je okolo -5°C, dopolední a odpolední
teploty se pohybují kolem bodu mrazu. Od 16. února se denní
i noční teplota drží nad 0°C. Z tohoto důvodu začíná pomalu tát sníh.
19. února s sebou přináší dešťové srážky a sníh taje rychleji.
Poslední únorová dekáda se nese ve znamení denních i nočních
teplot nad bodem mrazu. Roztál všechen sníh.
Na začátku měsíce března se počasí opět mění. Narůstá ochlazení.
Ranní teploty se dostávají pod -5°C. Teploty přes den se drží pod
bodem mrazu. Ke konci první dekády se ochlazuje na ranní hodnoty
-10°C.
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Prostřední dekáda začíná sněžením. Paní Zima tím říká, že nám stále Počasí
ještě vládne. Napadlo 5 cm sněhu. Poslední sníh napadl 15. března.
Poté se začíná postupně oteplovat. Ranní teploty se drží při bodu
mrazu, odpoledne vystupuje teplota pře +10°C. Sníh tak rychle
roztál. Třetí dekáda už s sebou přináší vytoužené jaro. A to doslova
i s jarními teplotami, kdy ráno se drží teploty nad bodem mrazu
a přes den pak na hodnotách nad +15°C.
První dekáda měsíce dubna se nese na vlnách aprílového počasí.
V sobotu těsně před velikonočními svátky klesá ranní teplota na -2°C
a celý den fouká vítr. Naopak v neděli je příjemný jarní den.
V pondělí se o slovo hlásí déšť. Teploty v těchto dnech kolísají ráno
i přes den až o plus 10°C. Ve druhé dubnové dekádě hodně prší.
Déšť s sebou přináší i ochlazení. Ráno je kolem 0°C, přes den je
teplota jen do +10°C. Až ke konci druhé dekády se otepluje. Nad
celou Evropou je sopečný mrak, a ten ve dnech od 17. do 19. dubna
způsobuje zastavení letecké dopravy nad naším kontinentem.
Poslední dekáda je ve znamení jarního počasí plného příjemných
slunečních paprsků. Ranní teploty se drží okolo +5°C. Odpoledne
šplhá rtuť v teploměru až k +20°C.
Začátkem května se počasí opět mění. Slunečné dny střídá déšť. Prší
skoro celou první dekádu. Ranní teploty zůstávají na hodnotě +5°C,
odpolední stoupají jen slabě nad +10°C. Začátek druhé dekády je ve
znamení slunečného počasí a stoupání teplot na ranních +10°C
a odpoledních +15°C. Od 13. května ale opět prší. S tím přichází
i mírný pokles teplot. Déšť, který začal 16. května s sebou přinesl
povodně. Nejhorší byly v okolí Ostravy, Bohumína a Karviné.
Povodňová vlna se po 13 letech nevyhnula ani Troubkám. Ničivý
živel upozornil na skutečnost, že od roku 1997 se nepodařilo
zrealizovat všechna protipovodňová opatření. Ve třetí dekádě
přestalo pršet. Teploty se vrátily na hodnoty před povodní. Na konci
měsíce opět začíná pršet.
A hned v noci z 1. na 2. června začínají další povodně. Tentokrát je
velká voda u nás ve Zlínském kraji. Ani naší obci se vodní příval
nevyhnul. 3. června naštěstí přestává pršet. Teploty rychle začínají
šplhat nahoru. Víkend 5. a 6. června je vysloveně tropický. Ranní
teploty se pohybují okolo +20°C a odpolední přes +30°C.
Takový je i začátek druhé dekády. 11. června se přes Slovácko
přehnala vichřice. Byla doprovázena silným deštěm. V dalších dnech
teploty výrazně klesly. Přeháňky nás provázely až do konce dekády.
Poslední červnová dekáda je už vysloveně letní. Teploty přes den
jsou kolem +30°C a ráno se rtuť na teploměru dostává na +15°C.
Začátek července je ve znamení počasí z konce měsíce června.
6. července se přes obec přehnal silný déšť. Ale už v dalších dnech se
teploty vrací k tropickým hodnotám. Druhá dekáda je vysloveně
tropická. A to i v noci, kdy se teplota nedostala pod hodnotu +20°C,
která představuje tropickou noc. Zlom nastává 17. července večer,
kdy se přes obec přehnala bouřka s deštěm. Následující den se
teplota šplhá jen k příjemným +22°C.
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Poslední dekáda s sebou přináší opět tropická vedra. Ale jen do Počasí
23. července. Další den prší. 25. července vystupuje teplota k +15°C.
V průběhu dvou dní se ochlazuje o více než 15°C. A 29. července se
k tomuto počasí opět přidává déšť. Až poslední den v červenci se
nám vrací letní počasí.
Krásné a letní počasí pokračuje také začátkem srpna. 6. srpna se však
zase o slovo hlásí déšť. A další déšť přichází neúprosně 12. srpna,
ale s o to větší razancí. Přináší nám už druhé povodně v tomto roce.
Nejvíce zasaženou oblastí je okres Česká Lípa na Liberecku. Vodní
živel si vyžádal 5 lidských obětí. Ke konci dekády se nám opět vrací
letní teploty. V důsledku rozsáhlých povodní na celém území státu
bude letos nižší úroda obilí. Poslední dekáda měsíce srpna s sebou
přináší opět tropické počasí s teplotami nad +30°C. V noci je však už
chladno. Teploty jsou mezi +10°C až +15°C. Stává se tak, že rozdíl
ranních a odpoledních teplot je až 20°C. Od 26. srpna se však opět
hlásí o slovo déšť. Denní teploty se snižují na +20°C, ranní pak
klesají i pod hranici +10°C.
Střídavě oblačno – tak by se dalo nazvat počasí na začátku září.
Ranní teploty nám klesly k +10°C, odpolední se drží okolo +15°C.
Prší, je sychravo a k tomu se přidává i vítr. Příroda nám pomalu
oznamuje, že se blíží podzim. Ve druhé dekádě se nám přes den
trochu otepluje k +20°C. Tak nám pomalu začíná babí léto, které trvá
i v poslední dekádě. Ranní teploty se však snižují k hodnotám +5°C.
Začíná se více vyskytovat mlha. K tomuto pochmurnému koloritu
počasí se ještě přidává od 25. září déšť.
Říjen začíná teplotami už opravdu podzimními. Ráno se rtuť šplhá
maximálně k +5°C, odpoledne je to k +15°C. Prostřední dekáda je ve
znamení ještě nižších teplot. Ty ranní se pohybují okolo bodu mrazu.
Odpolední se drží v rozmezí od +5°C do +10°C. V prvních dnech
dekády se už objevují přízemní mrazíky. 17. října se k tomuto
chladnému počasí přidává déšť. Také ve třetí říjnové dekádě má
počasí podobný ráz. 25. října celý den prší. Ke konci měsíce klesá
ranní teplota pod bod mrazu. Odpolední teploty se drží okolo +5°C.
Chladno, jinovatka a studený vítr dotváří toto dušičkové počasí. Přes
den ještě sem a tam svítí podzimní sluníčko.
Zato počasí na začátku měsíce listopadu není vůbec listopadové.
Snad jenom to listí opadává. V prvních dnech totiž nastalo velké
oteplení. Ráno jsou teploty okolo +10°C, přes den +15°C. Nejtepleji
bylo 5. listopadu, kdy se rtuť teploměru zastavila až na hodnotě
+18°C. Ke konci dekády se teploty vrací k těm dušičkovým a o slovo
se hlásí déšť. Druhá dekáda začíná podobně jako ta první –
oteplením. Obraz krásného podzimu narušuje pouze silný vítr.
13. listopadu bylo odpoledne +17°C. V dalších dnech se teploty
snižují na ranních +5°C a odpoledních +10°C. I tak jsou však teploty
na toto období stále nadprůměrné. Třetí dekáda už nás pomalu
připravuje na příchod letošní zimy. Ranní teploty se stěhují k 0°C,
odpolední k +5°C. Ke konci měsíce už teploměry ukazují jak ráno,
tak přes den pouze minusové hodnoty. První sníh napadl
29. listopadu.
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Prosinec začal sněžením. 1. prosince napadlo 10 cm sněhu, Počasí
3. prosince připadlo dalších 15 cm. Teploty zůstávají pod bodem
mrazu v noci i přes den. Nejstudenější ráno bylo 4. prosince, kdy
teplota klesla na -14°C. Poté se však oteplilo a do konce dekády
pomalu všechen sníh roztál. Prostřední dekáda začíná opět velmi
hustým sněžením, kdy napadlo přes 10 cm sněhu. 12. prosince se
teplota drží nad 0°C, a tak po sněhu není za chvíli ani památka.
Sněžení se o slovo přihlásilo 17. prosince, kdy napadlo 10 cm sněhu.
Ranní teplota se dostala 18. a 19. prosince na -14°. Přes den byl
celodenní mráz. Poslední dekáda začíná velkým oteplením. Přes den
se teplota drží nad bodem mrazu. Skoro všechen sníh roztál.
Na Štědrý den prší a přes den je teplota +10°C. Na Boží hod se
ochlazuje a začíná sněžit. Přece jen jsou bílé vánoce. Na Štěpána je
celodenní mráz. Na další sníh jsme nemuseli dlouho čekat.
28. prosince připadlo 10 cm nového sněhu. Poslední den v roce
s sebou přináší slabé sněžení a oteplení. Přes den se teplota drží
okolo bodu mrazu.
V tomto roce se konalo celkem 7 zasedání Obecního zastupitelstva. Obecní úřad
Na těchto zasedáních se mimo jiné schvaloval rozpočet obce na další
rok a také se volilo nové složení jednotlivých komisí. Všechna
zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
Na 24. zasedání, které se uskutečnilo 19. března, zastupitelstvo
schválilo:
- smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou
E.ON Distribuce, a.s. na pozemky parc. č. 3223/7 a parc. č. 734/1,
k.ú. Podolí nad Olšavou, vztahující se k vlastnictví a provozování
zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „SB-4506418 Podolí, příp. 50 m, Kovář“
- pravidla pro vedení pořadníku zájemců o pozemky v lokalitě
Dražné II v případě, že některý ze stávajících majitelů odstoupí od
kupní smlouvy a Obec Podolí uplatní předkupní právo na takový
pozemek. Žádost bude evidována po zaplacení vratné zálohy ve
výši 10000,- Kč, přednost v pořadníku mají občané Podolí, v kupní
smlouvě na takový pozemek bude stanovena sankce za odstoupení
od kupní smlouvy ve výši 5 % kupní ceny pozemku
- zvýšení limitu pro držení peněžní hotovosti v pokladně Obce
Podolí na 30000,- Kč. Uvedený limit je možné překročit pouze tři
dny před a tři dny po dni výplaty mezd zaměstnanců obce
- zprávu o kontrole hospodaření Obce Podolí za rok 2009
provedenou Krajským úřadem Zlínského kraje bez výhrad
- výsledek finančního hospodaření Obce Podolí a závěrečný účet
Obce Podolí za rok 2009 bez výhrad
- výsledek finančního hospodaření a závěrečný účet Základní školy
a Mateřské školy, Podolí, příspěvková organizace bez výhrad
a jeho použití k financování běžného provozu školy ve výši
200000,- Kč a převedení zbývající části hospodářského výsledku
do rezervního fondu
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- vedení účetnictví Základní školy a Mateřské školy, Podolí, Obecní úřad
příspěvková organizace, ve zjednodušeném rozsahu, s platností
tohoto rozhodnutí od 1. 1. 2010.
25. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 21. května.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- nájemní smlouvu na části pozemků parc. č. PK 734/1, parc. č. PK
738, parc. č. PK 744 a parc. č. PK 747. Celková plocha nájmu je
maximálně 200 m2, doba nájmu od 1. 6. 2010 do 31. 5. 2014, cena
nájmu je 3000,- Kč za kalendářní rok. Pronajímatelem je Obec
Podolí, nájemcem je Josef Melichárek – Stavimex, Ve Strhanci
1009, 686 04 Kunovice
- záměr zřízení sjezdu z místní komunikace v ulici Záhumní
k pozemku parc. č. 9/2, k. ú. Podolí nad Olšavou, jehož vlastníkem
je pan Petr Smetana, Podolí č.p. 166. Sjezd povede přes část
pozemku parc. č. 3224/3
- záměr instalace silniční zábrany (závory) v ulici Pastviště
- dodavatele pro rekonstrukci veřejného osvětlení - Ivan Fojtách,
Uherský Brod, Dělnická 2082.
Na 26. zasedání, které se uskutečnilo 29. července, zastupitelstvo
schválilo:
- kladné vyjádření k architektonické studii budoucí stavby rodinného
domu manželů Kláry Podškubkové a Jana Podškubky ml. na
pozemcích parc. č. 24/1 a 24/2, k.ú. Podolí nad Olšavou, bez
výhrad
- kladné vyjádření k umístění fotovoltaického systému na pozemcích
parc. č. 81/1, 81/2 a 86, k.ú. Podolí nad Olšavou, jak je uvedeno
v žádosti pana Antonína Fornůska, Podolí č.p. 12 s těmito
výhradami: stavba bude od hranice pozemku 1m, přívod bude
uložen do chráničky, budou respektovány podmínky stanovené
firmou Provo spol. s r.o., která zajišťuje projektovou dokumentaci
pro budoucí kanalizační sběrač
- návrh na finanční vyrovnání s firmou ASH-Morava s.r.o.
Otrokovice ve výši 227000,- Kč
- žádost TJ Podolí o nákup zabezpečovacího kamerového systému
v hodnotě do 24000,- Kč, který bude umístěn v areálu fotbalového
hřiště
- dodavatele prací a materiálů pro rekonstrukci ústředního topení
v budově mateřské školy v Podolí, kterým je pan Petr Jánský,
Podolí č.p. 180. Cena rekonstrukce je 153776,40 Kč.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí ukončení pracovního poměru
Mgr. Pavly Martincové v Základní škole a Mateřské škole, Podolí,
příspěvková organizace na vlastní žádost a nástup Mgr. Martiny
Kozelkové po rodičovské dovolené.
27. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 7. října. Zastupitelstvo
obce schválilo:
- darovací smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, vztahující se
k převzetí objektů a pozemků do majetku Obce Podolí. Podmínkou
ze strany Obce Podolí je, že do darovací smlouvy bude doplněno,
pro jakou dopravní zátěž byly předmětné polní cesty vybudovány
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- dodavatele prací a materiálů pro instalaci silniční zábrany v ulici Obecní úřad
Pastviště a souvisejícího dopravního značení, dle předložené
cenové nabídky. Dodavatelskou firmou předmětného plnění bude
firma Silamo s.r.o., Uherský Brod
- dodavatele prací a materiálů pro akci „Rozšíření venkovního
osvětlení“, v rámci níž budou osazeny tři nové sloupy venkovního
osvětlení u chodníku vedoucího do ulice Dražné dle předložené
cenové nabídky. Dodavatelskou firmou předmětného plnění bude
Trevo s.r.o., Velehradská 1927, 686 02 Staré Město
- záměr vybudování otevřeného příkopu pro svedení dešťových vod
v ulici Dražné
- zaplacení finanční částky 92.668,- Kč na účet ASH – Morava s.r.o.,
Otrokovice – doplatek za rekonstrukci komunikace v ulici Žleb
provedené v roce 1998.
Zastupitelstvo obce neschválilo darovací smlouvu k převzetí
stavebních objektů, které byly realizovány v rámci staveb „Silnice
I/50, Kunovice – Vésky“ a „Silnice I/50, Vésky – Veletiny“ od
Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Na ustavujícím zasedání v novém volebním období, které se konalo
15. listopadu zastupitelstvo schválilo:
- na funkci starosty Obce Podolí Ing. Miroslava Křižku, bytem
Podolí č.p. 255, který bude zastávat funkci statutárního zástupce
Obce Podolí
- na funkci místostarosty Obce Podolí Ing. Jaromíra Hastíka, bytem
Podolí č.p. 171
- dlouhodobě uvolněným členem zastupitelstva Obce Podolí bude
místostarosta Ing. Jaromír Hastík, neuvolněným členem
zastupitelstva Obce Podolí bude starosta Ing. Miroslav Křižka
- předsedu Kontrolního výboru pana Vítězslava Bobčíka
- předsedkyni Finančního výboru paní Petru Ondrejkovou
- předsedkyni Společensko-kulturní komise Ing. Dagmar Vackovou
- předsedu Sportovní komise pana Jaroslava Ježíka
- předsedu Komise životního prostředí pana Pavla Podškubku
- předsedu Stavební komise pana Vlastimila Rýpala
- předsedkyni Sociální komise paní Miroslavu Velichovou
- složení Redakční rady zpravodaje Obce Podolí. Předseda redakční
rady Ing. Vladimír Mana. Členové: Mgr. Martina Kozelková,
Jaroslav Míšek, Lucie Manová, Ing. Dagmar Vacková.
2. zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo 25. listopadu.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- zástupcem Obce Podolí jako zřizovatele organizace Základní škola
a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace PhDr. Taťánu
Perničkovou. Paní PhDr. Taťána Perničková byla rovněž zvolena
předsedkyní Školské komise
- snížení počtu zaměstnanců Obecního úřadu Podolí o jednoho
pracovníka s polovičním pracovním úvazkem, což bude
realizováno neprodloužením pracovní smlouvy s paní Věrou
Bočkovou, která má uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou
do 31.12.2010
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- zrušení přílohy č. 1/2005 obecně závazné vyhlášky Obce Podolí Obecní úřad
č. 2/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a současně schválení přílohy č. 1/2010 této vyhlášky.
Změnou se zvyšuje ročního poplatek za jednoho občana na 400,Kč za kalendářní rok
- prioritní investiční akce Obce Podolí v roce 2011:
a) rekonstrukce kanalizace v obci, příprava – 150000,- Kč
b) oprava staré kapličky – 400000,- Kč
c) oprava střechy budovy obecního úřadu – 200000,- Kč
d) výměna oken a zateplení budovy základní školy – 250000,- Kč
e) dětské hřiště Záhumní – 200000,- Kč
- ukončení smluvního vztahu k 30.6.2011 s firmou Rumpold UHB
s.r.o., Uherský Brod, v rámci něhož byly občanům Podolí
zprostředkovaně pronajímány nádoby na sběr komunálního odpadu
(popelnice). Občané Podolí můžou vrátit tyto nádoby k 31.3.2011
a bude jim účtována jedna čtvrtina ročního nájemného, anebo
k 30.6.2011 a bude jim účtována jedna polovina ročního
nájemného. Následně budou občané Podolí povinni zakoupit si
nádoby na komunální odpad (popelnice) na vlastní náklady v běžné
prodejní síti u obchodníků s tímto zbožím.
Na 3. zasedání, které se uskutečnilo 15. prosince, zastupitelstvo
schválilo:
- uzavření smlouvy s Ing. Petrem Kročilem na zpracování technické
dokumentace pro stavební řízení stavby „Revitalizace stavby
kulturního domu v Podolí“. Cena 134000,- Kč (neplátce DPH)
- rozsah akce „Revitalizace kulturního domu v Podolí“ dle
předložené objemové studie zpracované Ing. Petrem Kročilem
- uzavření smlouvy s Ing. Miroslavem Košinou na zpracování
technické dokumentace na stavební akci „Výměna oken a zateplení
budovy ZŠ“, včetně energetického auditu. Cena 90840,- Kč, vč.
DPH
- uzavření nájemní smlouvy s panem Pavlem Havránkem, Podolí
č.p. 103 na pronájem bytu pro osoby s vymezenými příjmy v ulici
Dražné, č.p. 288
- rozpočet Obce Podolí na rok 2011 v účelovém členění na
jednotlivé paragrafy
- finanční spoluúčast občanů související s platbou pytlů na plasty
následovně: 1 pytel na osobu a rok zdarma, další pytle za cenu
10.- Kč za 1 kus
- rozdělení finančního příspěvku za účast na Slavnostech vína
v Uherském Hradišti v roce 2010 následovně:
a) 14400,- Kč – mezi účastníky akce, tj. 300,- Kč na osobu
b) 14400,- Kč na nákup krojovaných potřeb.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu Mgr. Jana Šobáně
o důvodech krácení dotace na obnovu veřejného osvětlení ve výši
10 % a jeho návrh kompenzace vztahující se k tomuto krácení
formou bezplatného zpracování žádosti o další dotace z jeho strany.
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Hospodaření obce Podolí za rok 2010
Celkový příjem obce za rok 2010:
Celkové výdaje obce za rok 2010:

Obecní úřad
8219633,- Kč
6930844,- Kč

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)

1203328,- Kč
485691,- Kč
1294260,- Kč
2715442,- Kč
492678,- Kč
751220,- Kč
273978,- Kč
48240,- Kč
6575,- Kč
761566,- Kč
1010782,- Kč
634235,- Kč
423832,- Kč
77613,- Kč
334376,- Kč

Také v letošním roce je zásobování občanů v obci na stejné úrovni Zásobování
jako v minulých letech. Základní potraviny jsou poskytovány
občanům ve dvou prodejnách se smíšeným zbožím. Dále funguje už
druhým rokem prodejna mraženého masa a mražených výrobků
v areálu firmy KOVÁŘ. A čím dál více našich spoluobčanů
i přespolních návštěvníků si za svými nákupy sem našlo cestu.
V průběhu roku přijíždí do obce i prodejci textilu, obuvi a drogerie.
V létě a na podzim zajíždějí do obce různí pěstitelé ovoce a zeleniny.
Do supermarketů v Kunovicích, Uherském Hradišti a Uherském
Brodě jezdí naši občané pro větší nákupy.
V tomto roce pokračuje výstavba nových rodinných domů v lokalitě Výstavba
Dražné II. Naši spoluobčané zlepšují vzhled svých domů novou
fasádou a také drobnými stavebními úpravami.
Úprava nového jízdního řádu vlaků i autobusů nepřinesla ani v tomto Doprava
roce větší změny v osobní dopravě. Četnost spojení s Uherským
Brodem i Uherským Hradištěm tak zůstává na stejné úrovni jako
v předcházejícím roce.
Ve druhém pololetí školního roku 2009/2010 se žáci Základní školy Základní škola
v Podolí kromě školní výuky zúčastňovali také různých kulturních
a společenských akcí.
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Ve čtvrtek 18. února se několik žáků zúčastnilo ve Strání-Květné Základní škola
závodů na lyžích. Tyto závody jsou známé pod názvem „Štrbáňský
Ďas“.
V neděli 28. února proběhla v kulturním domě „Karneval show“,
kterou spolupořádala i Mateřská škola v Podolí.
Škola v přírodě byla naplánována v červnu v Karolince-Bzové na
Valašsku. Naše putování do pravěku začalo hned první den
návštěvou starobylého městečka Štramberk s jeho světoznámou
jeskyní Šipka. Nemohli jsme minout ani rozhlednu „Štramberská
trúba“. Nezapomenutelný byl i výšlap na Soláň. A samozřejmě také
večerní stezka odvahy.
Personální obsazení v Základní škole a Mateřské škole Podolí,
příspěvkové organizaci, pro školní rok 2010/2011 doznává několika
změn. Po mateřské dovolené se vrací ředitelka Mgr. Martina
Kozelková.
Ředitelka školy: Mgr. Martina Kozelková
Vyučující Základní školy: Mgr. Helena Jančářová
Vyučující Základní školy: Monika Mitanová
Vedoucí učitelka Mateřské školy: Mgr. Kateřina Kašpaříková
Vyučující Mateřské školy: Adéla Juráková
Vyučující Mateřské školy: Pavla Rathúská
Vedoucí školní jídelny: Daniela Frydrychová
Pomocná kuchařka: Ema Pechová
Školnice Mateřské školy: Jindřiška Švachová
Uklízečka Základní školy: Marie Kouláková.
V novém školním roce byl hlavní akcí 9. prosince předvánoční výlet
do Brna. Žáci navštívili Palác šlechtičen, kde probíhala výstava dle
knihy Karla Poláčka „Bylo nás pět“. Rovněž se byli podívat
i v Ditrichsteinském paláci na výstavu „Země pod palbou“. Jednalo
se o společný program Hvězdárny a planetária v Brně a Moravského
zemského muzea. Zde se dozvěděli nejnovější poznatky o střetech
planety Země s asteroidy a dalšími kosmickými tělesy.
V sobotu 11. prosince vystoupily děti na tradiční besedě s důchodci
v kulturním domě.
Také v tomto školním roce jsou v programu mateřské školy pořádána Mateřská škola
tvořivá odpoledne, kdy dochází k setkání s rodiči dětí a dalšími
příznivci školy.
V lednu předškolní děti úspěšně ukončily půlroční předplavecký kurz
a všechny se mohly pochlubit svým „mokrým“ vysvědčením
z Plavecké školy.
Příjemným zpestřením jednoho lednového dopoledne byla pro naše
děti veselá maňásková pohádka „O třech prasátkách“, kterou jim
zahrála divadelní společnost ze Šternberka.
Pohádkové téma, které naše děti provázelo ve školce výchovně
vzdělávacím programem celý únorový měsíc, nás zavedlo také do
Sokolského divadla v Uherském Hradišti.
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Zde děti v útulném a příjemném prostředí loutkového sálu měly Mateřská škola
možnost vidět loutkovou pohádku „O sluníčku“.
15. června proběhlo slavnostní pasování 10 předškoláků na školáky.
V pátek 3. prosince dopoledne navštívil naši Mateřskou školu
Mikuláš, který přinesl dětem spoustu balíčků. A odpoledne se děti
setkaly s Mikulášem podruhé v kulturním domě při nadílce spojené
se zpíváním u vánočního stromečku.
Ve čtvrtek 9. prosince poslaly děti z Podolí balónky s přáním
Ježíškovi.
Velký aplaus sklidily naši nejmenší i při vystoupení 11. prosince
v kulturním domě na setkání seniorů.
Místní knihovna měla v tomto roce 45 registrovaných čtenářů, z toho Místní knihovna
15 čtenářů do 15 let.
Za celý rok navštívilo knihovnu celkem 313 návštěvníků, kteří si
vypůjčili celkem 831 knih různých žánrů.
Celkový počet vypůjčených knih podle žánrů byl následující:
naučná literatura pro dospělé: 47 knih
krásná literatura pro dospělé: 516 knih
naučná literatura pro mládež: 31 knih
krásná literatura pro mládež: 237 knih
Čtenáři si půjčili také 178 kusů časopisů.
Návštěvníků na internet bylo 72 čtenářů.
TJ Sokol Podolí, oddíl kopané měl v sezoně 2009/2010 dvě mužstva TJ Sokol Podolí
dospělých a jedno žáků. Mužstvo TJ Podolí – A hrálo základní třídu
skupinu A. V soutěži se drželo ve zlatém středu a nakonec obsadilo
z 15 celků 7. příčku. Druhému mužstvu Podolí B se v základní třídě
skupině B už tolik nedařilo, a v konečné tabulce skončilo na 12.
místě ze 13 účastníků. Žákům se v této sezóně vůbec nedařilo
a skončili ve své skupině až na posledním místě.
V tomto roce se nám příliš nedařilo plnit plán našich akcí. Z důvodu ČOS Sokol Podolí
nepříznivého počasí a prvnímu povodňovému stupni na přehradě
Šance ve Starých Hamrech, se neuskutečnil zájezd na Lysou horu.
U cyklovýletů už jsme byli úspěšnější. Uskutečnil se cyklovýlet na
Provodov s účastí 4 členů sokola. Poté následoval cyklovýlet do
Kroměříže a poslední výlet na kolech na Slovensko do Skalice. Na
těchto cyklovýletech už byla účast členů sokola vyšší.
Dětský den byl kvůli podmáčenému hřišti přesunut až na konec
června.
Při sjíždění Sázavy nám deštivé počasí naopak přišlo vhod. Byl
dostatek vody a všechny jezy byly sjízdné. Po absolvování vodácké
části navštěvujeme Konopiště.
Další vícedenní akcí byl cyklovýlet Telč 2010. Ubytováni jsme byli
v Mrákotíně v penzionu u Burianů. Vzhledem k malé kapacitě
penzionu musela část výpravy spát ve stanech nebo pod širákem.
Město Telč, zajímavá krajina a památky – to vše tvoří kulisu tohoto
velmi zdařilé cyklovýletu.
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Na jaro i na podzim jsme si byli dvakrát zahrát bowling.
ČOS Sokol Podolí
Poslední akcí byla tradiční Mikulášská beseda u cimbálu.
V programu vystoupil opět popovský Hopsák a Věra Kasperová.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v tomto roce pro ZO ČZS Podolí
své členy i místní občany opět zajistila objednávku sadbových
brambor, ovocných stromků a keřů. Členové základní organizace
věnují svou péči ošetřování ovocných stromů na školní zahradě.
Vyvrcholením celoroční činnosti byla i v tomto roce Výroční členská
schůze, která se opět po roce konala v kulturním domě. Na této
schůzi jsou členové seznámeni s výsledky hospodaření za uplynulý
rok.
Kromě koštu slivovice zahrádkáři letos zorganizovali 30. dubna
v klubovně na mandlovně burzu sazenic zeleniny a květin a 21. srpna
autobusový zájezd na výstavu Flora do Olomouce.
Folková kapela Děvčice vznikla v roce 2005. V Podolí bydlí Folková kapela
zakladatelka kapely Radka Ondrejková. Ostatní děvčata jsou z okolí Děvčice
Uherského Hradiště. Děvčice se poznaly ve folklorním souboru
„Handrláček“. Inspirovaly se především kapelou Koňaboj, ale
i dalšímí kapelami, jako třeba Javory, Žalman a Čechomor.
Děvčice se pravidelně zúčastňují různých soutěží. V tomto roce se
12. června kapela zúčastnila přehlídky folkových kapel
„KŘENOVICKÝ RAKOVEC“. Zde si vyzkoušely díky nepřízni
počasí i improvizovaný a netrénovaný koncert s Jarmilou Šulákovou.
Kapela Děvčice hraje v tomto složení:
Radka Ondrejková – cimbál, kytara, flétny a zpěv
Eliška Blahová – flétny (příčná, zobcová, altová, sopraninová)
Nela Janásová – elektrická basa, kytara, bongo a zpěv
Klára Maťašová – housle, viola a zpěv
Eva Králíčková – housle.
Turistický pochod PO-VEL, tedy pochod z Podolí do Veletin byl na Klub dobré pohody
programu činnosti Klubu dobré pohody i v tomto roce. Ať už
v lednu, únoru a březnu, tak i za půl roku na podzim. Členky klubu
vyráží na pravidelnou vycházku každé pondělí.
25. listopadu jsme se sešli, abychom si společně vyrobili adventní
věnečky. Na konci listopadu jsme navštívili výstavu paličkovaných
krajek v Uherském Ostrohu. Mezi autorkami krajek byla také
rodačka z Podolí, paní Marie Škrabalová z Ostrožské Nové Vsi.
Jako každý rok, i letos jsme 16. prosince pekli perníčky. A ne tak
ledajaké. Někteří se dokonce pustili do pečení perníkových
chaloupek.
Poslední akcí letošního roku bylo 30. prosince Silvestrovské bujaření
s tombolou. Během příjemného předsilvestrovského posezení se
pouštěla zábavná videa z akcí v Podolí. Součástí akce byla i tombola,
ve které byl nejeden vtipný dárek.
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Sdružení pro výstavbu kaple Svatého Ducha v Podolí i v tomto roce Sdružení pro
organizačně zajistilo v lednu Tříkrálovou sbírku pro Charitu.
výstavbu kaple
V měsíci květnu na Slavnost Seslání Ducha Svatého byla sloužena Svatého Ducha
slavnostní mše svatá s pozvaným knězem z jiné farnosti.
V kapli slouží P. Bedřich Jagoš nedělní bohoslužby, významné
svátky a slavnosti. Na tradiční říjnovou „hodovou“ bohoslužbu
přišla chasa opět po roce v krojích.
Organizátoři Tříkrálové sbírky vykoledovali v letošním roce pro Tříkrálová sbírka
Charitu v obci Podolí celkem 18499,- Kč.
V neděli 14. února uspořádala Sociální komise Obce Podolí vítání Vítání občánků
našich nových občánků do života. Do života byly uvítány tyto
děti: Izabela Baičevová, Lubomír Blaha, Matyáš Toman, Kristýna
Teterová, Daniel Snopek, Vojtěch Snopek, Vendula Fornůsková,
Aneta Šišáková, Adam Štěrba, Lukáš Medek, Marcus Bibza
a Antonín Vaculík.
Další vítání občánků se uskutečnilo v neděli 26. září. V kulturním
domě byly do života uvítány tyto děti: Štěpán Raclavský, Jana
Vargová, Dominika Šišáková, Natálie Michálková, Lukáš Nový,
Simona Vagdálová, Barbora Márová, Šárka Mikušková, Adéla
Vacková, Sebastian Dostál, Karolína Stašková, Petr Zálešák, Tereza
a Dominik Ševčíkovi.
Fašankovou obchůzku 6. února tentokrát zorganizovala loňská Fašank
hodová chasa pod vedením stárka Petra Oulehly za doprovodu
cimbálové muziky Lintava z Kunovic. V průvodu vyšlo 30 masek.
Po obchůzce přes celou vesnici včetně povinné přestávky v obecní
hospodě všichni dorazili do kulturního domu. Zde proběhlo
pochování basy. K jídlu se podávala zabíjačka. Ačkoli se u nás
v tento den vyskytovali rabíni, řezníci i smrtka, nikomu se nic
nemohlo stát. Na všechno dohlížela jak první, tak i poslední pomoc.
Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Karneval show
uspořádal v kulturním domě v neděli 28. února „Karneval show“.
O rychlý start v rytmu samby se postarali bratři Chabičovští a jejich
sehraný team. Rej masek i přihlížejících se velmi dobře bavil až do
pozdního odpoledne. Nejen tanec, ale i soutěže a tombola, to vše
přispělo ke zdárnému průběhu celé akce.
Mrzí nás pouze malá kapacita našeho kulturního domu, jelikož jsme
nepočítali s tak velkou účastí přespolních návštěvníků. Lidé s k nám
vydali z Otrokovic, Bojkovic, Starého Města, Jalubí a Březolup. Opět
to byla po delším čase akce, o které se mluvilo hodně daleko za
hranicí katastru naší obce.
V sobotu 27. března se v Kulturním domě v Podolí uskutečnil další Košt slivovice
ročník koštu slivovice. Na ochutnání byly tentokrát vzorky nejenom
z Podolí. V kategorii slivovice bylo pořadí prvních tří následující:
1. Dagmar Křižková č.p. 255
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2. František Novotný č.p. 217
3. Jaroslav Buráň, Hradčovice.

Košt slivovice

V pátek 30. dubna v podvečerních hodinách se uskutečnilo Stavění máje
u obecního úřadu tradiční stavění máje. Májka je letos trochu menší,
ale velmi pěkně doplňuje střed vesnice. Stavění máje bylo spojeno
s opékáním špekáčků a posezením při dobrém víně. Nakonec došlo
i na večerní zpívání. Této akce se v pohodové a poklidné atmosféře
zúčastnilo přes 70 dospělých i dětí.
V neděli 16. května začalo pršet. Nikdo z nás nepředpokládal, že Povodně
tento déšť přeroste opět v povodeň. Nejvíce postiženou oblastí naší
republiky bylo Ostravsko. Města Bohumín a Karviná byla několik
dní odříznuta živlem od okolního světa. Po 13 letech zažila obec
Troubky další ničivou povodeň.
V úterý 1. června se spustil silný déšť. Následující den začala další
povodeň. Tentokrát to byl náš Zlínský kraj, který byl postižen
nejvíce. Velká voda řádila v Kunovicích, Uherském Brodě, Zlíně
a na mnoha dalších místech. Mezi Podolím a Popovicemi byl úplně
zatopen podchod pro pěší pod novou silnicí. Hladina vody v Olšavě
byla vyšší než v roce 1997 při ničivých záplavách.
Třetí, co do počtu obětí největší povodeň, začala z docela malého
deště 12. srpna. Tentokrát to byl Liberecký kraj, konkrétně oblast
České Lípy. Povodňové nebezpečí zde bylo odvoláno až po měsíci.
Celkem si povodně v Libereckém kraji vybraly 5 obětí na životech.
V sobotu 21. srpna uspořádala Základní organizace Českého Zájezd na Floru
zahrádkářského svazu zájezd mikrobusem na výstaviště Flora do Olomouce
v Olomouci, kde měli naši občané možnost nejenom shlédnout
vystavené exponáty, ale také si je i zakoupit.
Uherské Hradiště se 11. a 12. září zaplnilo krojovanými z mnoha Podolané na
obcí Uherskohradištska a Uherskobrodska. V hlavním průvodu Slavnostech vína
Slavností vína 11. září bylo vidět i Podolany, kteří se s ostatními
zástupci obcí mikroregionu Dolní Poolšaví této přehlídky zúčastnili.
Tradiční hody se kvůli volbám do zastupitelstva obce konaly o týden Hody
dříve. Letos byly po delší době bez stárků. Hodové veselí bylo
zkráceno o 1 den. A tak se všechno podstatné událo v sobotu
9. října. Chasa, čítající 9 párů, se po mši svaté v místní kapli,
odebrala pod vedením dechové hudby Hradčovjanka na obchůzku po
dědině. Počasí tento rok krojovaným přálo.
Kromě Hradčovjanky jim do kroku vyhrávala i cimbálová muzika
Bálešáci ze Starého Města. Chasa vedená loňskými stárky přišla
pozdravit starostu a přinesla mu košík s ovocem jako symbol hodů.
Zároveň starostu požádali o právo pořádat v kulturním domě
hodovou zábavu. Na té pak nechyběla ani Moravská beseda, kterou
předtančilo 7 párů.
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Seznam hodové chasy: Petr Oulehla (Kunovice) a Barbora Hody
Gejdošová (Kunovice), Tomáš Hubík (Vésky) a Radka Ondrejková,
Pavel Boruta a Veronika Smetanová, Michal Habarta a Lucie
Pechová, Vojtěch Ondrejka a Věra Kasperová, Martin Němec
(Kunovice) a Radka Míšková, Ondřej Vlachynský (Kunovice) a Iva
Gejdošová (Kunovice), Pavel Oškrkaný (Kunovice) a Eva Čechová
(Kunovice), Petr Smetana a Klára Vlachynská.
Volby do zastupitelstva obce Podolí se uskutečnily v pátek 15. října Volby do
od 14 do 22 hodin a v sobotu 16. října od 8 do 14 hodin v Kulturním zastupitelstva
domě v Podolí.
obce Podolí
Voliči mohli vybírat z kandidátů dvou volebních stran. Sdružení
nezávislých kandidátů „Život v Podolí“ a Sdružení nezávislých
kandidátů „Podolané“.
Z celkového počtu 679 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 380
občanů. Volební účast byla 56 %. Do zastupitelstva obce Podolí byli
na základě výsledků zvoleni:
Ing. Miroslav Křižka (313 hlasů)
Ing. Dagmar Vacková (239 hlasů)
Jaroslav Ježík (218 hlasů)
Vítězslav Bobčík (213 hlasů)
Petr Smetana (194 hlasů)
Pavel Podškubka (183 hlasů)
Ing. Jaromír Hastík (176 hlasů)
Petra Ondrejková (160 hlasů)
Jiří Šišák (117 hlasů).
Pět mandátů získali kandidáti volební strany „Život v Podolí“ a čtyři
mandáty získali kandidáti volební strany „Podolané“. Ustavující
zasedání zastupitelstva obce Podolí, na kterém se volil starosta obce
a místostarosta, se uskutečnilo v pondělí 15. listopadu v Kulturním
domě v Podolí. Neuvolněným starostou Obce Podolí byl zvolen Ing.
Miroslav Křižka a uvolněným místostarostou Obce Podolí byl zvolen
Ing. Jaromír Hastík.
V měsíci listopadu proběhla v naší obci humanitární sbírka pro děti Sbírka pro
ve škole Kobisala Nursery School ve vesnici Sanyang v africkém africké děti
státě Gambie. V rámci této sbírky bylo v Podolí shromážděno 183
sešitů, 62 pastelek a 13 párů botiček. Tato sbírka probíhala i v jiných
obcích naší republiky. V lednu příštího roku budou všechny vybrané
dárky předány studenty afrického tance při návštěvě ve vesnici
Sanyang.
V pátek 3. prosince se sešla v kulturním domě více jak stovka dětí Mikulášské
a dospělých, aby si společně zazpívali u vánočního stromečku zpívání
a nasáli příjemnou předvánoční atmosféru. Všechny děti se u stromečku
samozřejmě nejvíc těšily, až přijde Mikuláš se svými pomocníky. Po
slibu, že se děti polepší a nebudou zlobit, byly obdarovány balíčky.
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Děti a dospělí poslali z areálu mateřské školy ve čtvrtek 9. prosince Vypouštění balónků
k nebi 103 balónků s přáním, abychom se měli dobře, byli jsme s přáním Ježíškovi
zdraví a šťastní a abychom dostali krásné dárky pod stromeček.
Zároveň se jednalo o pokus o překonání rekordu v počtu
vypuštěných nafukovacích balónků. Rekord z roku 2008, kdy se
vypustilo v celé republice 100 858 balónků, nebyl překonán.
Podvečer v sobotu 11. prosince patřil v Podolí seniorům. Osmdesátka Beseda s důchodci
hostů a více než padesátka účinkujících se sešla v podolském
kulturním domě, aby společně prožili příjemné chvíle během tradiční
besedy s důchodci. Nejdříve se seniorům představili noví zastupitelé
obce a poté již program zahájily děti z mateřské školy se svým
pečlivě nacvičeným a velmi milým vystoupením. V adventním duchu
pak pokračovaly také obě dvě třídy z podolské základní školy, které
na konec svého vystoupení seniorům předaly své dárky.
I letos jsme ve čtvrtek 16. prosince v Klubu dobré pohody pekli Pečení perníčků
perníčky. A mezi pomocníky se opět našlo dost podolských dětí
z mateřské a základní školy, které nám přišly na pomoc. Výsledek
byl víc než uspokojivý. Všechny napečené perníčky hlídaly pravé
perníkové chaloupky.
Jako poděkování voličům v podzimních komunálních volbách Povolební
společně uspořádali v sobotu 18. prosince starosta a místostarosta zabíjačkový
naší obce v kulturním domě „Povolební zabíjačkový guláš“. A co by guláš
to byl za guláš bez piva. Zcela zaplněný kulturní dům dal odpověď
na otázku o volební účasti.
V neděli 26. prosince se v Kulturním domě v Podolí uskutečnil Štěpánský turnaj
tradiční Štěpánský turnaj ve stolním tenisu, který proběhl v klidné ve stolním tenisu
sváteční atmosféře ke spokojenosti všech účastníků. Jednotlivé
zápasy se hrály s velkým zápalem, a každý hráč se snažil uhrát co
nejlepší výsledek.
Akce, kterou pořádala sportovní komise obce Podolí, se zúčastnilo
v kategorii dospělých 14 hráčů a v kategorii žáků 8 hráčů.
V kategorii dospělých bylo pořadí prvních tří následující:
1. Jiří Struhelka
2. Rostislav Toman
3. Tomáš Tetera
V kategorii žáků bylo pořadí prvních tří následující:
1. Patrik Graja
2. Petr Šudřich
3. Aleš Sedlář
Během příjemného předsilvestrovského posezení 30. prosince se Silvestrovské
v Klubu dobré pohody pouštěla zábavná videa z akcí v Podolí bujaření
a nechyběla ani tombola, ve které byl nejeden vtipný dárek.
s tombolou
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V tomto roce byl poslední den roku v naší obci docela bohatý na Silvestrovské
události. Silvestrovské pochody se opět konaly dva. Členky Klubu aktivity
dobré pohody se šly projít k „Popovské studánce“. Další pochod
mířil tradičním směrem do Hradčovic. Také zde se sešlo to zdravé
jádro. Na obou vycházkách pak vládla ta správná silvestrovská
pohoda.
Spojit procházku s aktivním pohybem měli na mysli i ti naši
spoluobčané a jejich ratolesti, když si šli zabruslit na hřiště do Žlebu.
Zajímavou akcí, která se v tento den udála, bylo v kulturním domě
setkání majitelů a příznivců autíček na dálkové ovládání. Na to, že
nejsme až tak velká obec, bylo různorodých silvestrovských aktivit
celkem dost.
Pohyb obyvatel v roce 2010 byl následující:
narození: 18
zemřelí:
5
sňatky:
4

Obyvatelstvo

Datum a jména narozených občánků:
2.3. Štěpán Raclavský č.p. 243
11.3. Jana Vargová č.p. 145
4.4. Dominika Šišáková č.p. 158
8.4. Natálie Michálková č.p. 278
30.5. Lukáš Nový č.p. 86
2.6. Simona Vagdálová č.p. 84
8.6. Barbora Márová č.p. 242
2.7. Šárka Mikušková č.p. 289
7.7. Adéla Vacková č.p. 231
8.7. Tereza Ševčíková č.p. 159
8.7. Dominik Ševčík č.p. 159
11.7. Sebastian Dostál č.p. 119
15.7. Marcel Ježík č.p. 277
13.8. Karolína Stašková č.p. 155
13.8. Petr Zálešák č.p. 143
30.9. Vít Halouzka č.p. 297
1.10. Viktorie Krčová č.p. 279
1.10. Vojtěch Krč č.p. 279
V letošním roce nás navždy opustili tito občané:
20.7. Milan Snopek č.p. 228 – 57 let
2.8. Josef Kryštof č.p. 197 – 74 let
29.9. Jiří Brostík č.p. 142 – 62 let
8.11. Oldřich Červenka č.p. 194 – 82 let
27.12. Marie Hanáčková č.p. 209 – 91 let
K 31. prosinci 2010 měla naše obec 836 obyvatel.
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Končí zápis kroniky obce za rok 2010 a událostí, které se v průběhu Závěr
tohoto roku odehrály v naší obci.
Letošní povodně nám všem znovu ukázaly, že ne všechna
protipovodňová opatření byla realizována. Pro příští léta bude nutné
tyto nedořešené věci dokončit.
Obměněné zastupitelstvo obce by mělo zdárně navázat na dobrou
práci svých předchůdců a za pomoci jednotlivých spolků a organizací
udržet vysoko nastavenou laťku místních aktivit.
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