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ZÁPISU

V pátek 11. března 2011 postihlo Japonsko zemětřesení o síle Úvod
8,9 Richterovy stupnice. Bylo doprovázeno ničivou vlnou tsunami.
Počet obětí se vyšplhal nad 10000. Toto zemětřesení bylo šesté
nejsilnější v novodobé historii lidstva.
V České republice proběhlo po 10 letech o půlnoci z 25. na 26.
března sčítání osob, domů a bytů. Nepokoje v tomto roce vypukly
v arabském světě a na severu Afriky. Státy jako Egypt, Libye nebo
Jemen se tak chystají vykročit na cestu k demokracii. 30. dubna se
konala královská svatba prince Williama s Kate Middletonovou,
kterou sledovaly v přímém televizním přenosu dvě miliardy lidí.
O dva dny později byl ve Vatikánu blahořečen Jan Pavel II. a také
byl v tento den dopaden a zabit Usáma bin Ládin. 22. července
postřílel v Norsku na ostrově Utoya Anders Behring 69 mladých lidí.
Na konci roku 18. prosince zemřel bývalý prezident naší republiky
Václav Havel.
Na začátku prázdnin 2. července vyhrála česká tenistka Petra Kvitová
slavný turnaj ve Wimbledonu a 6. listopadu pomohla vyhrát družstvu
žen po 23 letech Fed Cup. Dne 20. července byly spuštěny nové
webové stránky Obce Podolí.
Od Nového roku do Tří králů se ranní teploty pohybují kolem -5°C, Počasí
odpolední se drží těsně pod bodem mrazu. Od 7. ledna se teplota
posunuje do plusových hodnot a sníh začíná pomalu tát. Ve druhé
dekádě se otepluje. Ráno je teplota na hodnotě +5°C, přes den se
drží okolo +8°C. Poslední lednová dekáda s sebou přináší ochlazení.
Ranní teploty klesají k -5°C, denní jsou na 0°C. K tomu se přidává
silný nárazový vítr. 25. a 26. ledna opět sněží. Za tyto dva dny
napadlo více než 15 cm sněhu. Na konci ledna se citelně ochladilo,
29. ledna je ráno -17°C.
Začátkem února se začíná pomalu oteplovat. 3. února ještě připadne
5 cm sněhu, ale další den se teplota drží nad bodem mrazu a začíná
obleva. Také prostřední dekáda nám připravila celkem neměnící se
počasí. Přes den do plusových hodnot, v noci a ráno pak slabý mráz.
Za to konec měsíce je už opět v režii paní Zimy. Ranní teploty klesají
na -10°C. Nejchladnější ráno je 24. února, kdy je mráz -12°C. Přes
den se teplota pohybuje okolo -5°C.
První dekáda v měsíci březnu s sebou přináší mírné oteplení. Ranní
teploty jsou kolem 0°C, odpolední šplhají k +10°C. Ke konci dekády
se však opět teplota ráno stěhuje do mrazivých hodnot. A to až
k -10°C, přes den je okolo +5°C. Další dekáda začíná oteplením.
Z rána ukazuje teploměr +5°C, po obědě +10°C. Od 16. března až do
konce druhé dekády prší a přichází další vlna ochlazení. Ranní
teploty jsou pod bodem mrazu, odpolední jdou k +5°C. V poslední
dekádě se teplotně přihlásilo jaro až po 21. březnu s teplotami ráno
okolo 0°C. Přes den pak teplota dosahuje hodnot +15°C.
Duben zůstává věrný svému názvu. Přináší aprílové počasí.
Začátkem dubna se ranní teploty pohybují v rozmezí +5°C až +10°C,
odpolední okolo +15°C. Druhá dekáda s sebou přináší déšť.
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Poté se začíná ochlazovat. Ke konci dekády začínají teploty stoupat. Počasí
Ráno vykazují hodnoty k +10°C, přes den nad +20°C. Takové
teploty se přenáší i do poslední dekády. Velikonoce se nesou ve
znamení střídání počasí – slunce i deště. Trvalejší déšť začíná večer
na Velikonoční pondělí. Koncem měsíce však už zase vykukuje
sluníčko.
Ale začátek měsíce lásky je celý upršený. Také teploty se stěhují
ráno pod bod mrazu, odpoledne k +10°C. 6. května jsou ráno -2°C.
Ledoví muži tentokrát přišli o týden dřív. Ke konci první dekády
pozvolna stoupá ráno rtuť teploměru přes +0°C, přes den k +15°C.
Druhá dekáda začíná mírným oteplením. 14. května se však opět
ochlazuje a přidává se déšť. Poslední dekáda s sebou nese konečně
vzestup teplot. 27. května se o slovo hlásí déšť. Skoro tropické
teploty přichází koncem měsíce.
Červen začíná deštěm. Ale už 3. června se vrací tropické teploty.
V tyto dny se objevuje bohatá úroda jahod a v závěru dekády dozrává
hrášek. Prostřední dekáda přináší na začátku opět déšť. A také pokles
teplot na ranních +15°C a odpoledních +22°C. Teploty poté pozvolna
rostou skoro až k +30°C. Ke konci dekády se ochlazuje a prší. Třetí
dekáda je ve znamení střídání počasí. Na začátku je deštivé. Pak se
otepluje na tropickou třicítku a ke konci dekády se denní teploty
snižují k příjemným +20°C. A opět začíná pršet.
Také začátek školních prázdnin je ve znamení deště. Na mnoha
místech naší republiky dochází k lokálním záplavám. Ranní teploty
jsou do +10°C, odpolední v rozmezí od +15°C do +20°C. Tak
chladné počasí v nejteplejších měsících roku je překvapení.
V prostřední dekádě se o počasí dá říct střídavě oblačno. Po krátkém
oteplení na začátku dekády dochází koncem dekády opět k ochlazení,
ke kterému se přidává i déšť. Podobný ráz počasí s sebou nese
i poslední dekáda. Deštivé počasí má za následek hnilobu u rajčat
a jablek.
Déšť ovlivňuje počasí i na začátku měsíce srpna. Prší skoro každý
den. Až ke konci první dekády déšť ustává. Nejchladnějším dnem je
10. srpen, kdy se ranní teplota vyšplhala na +10°C, denní byla jen
o čtyři stupně více. Druhá dekáda má počasí jako na houpačce.
Zatímco na začátku se teploty přes den jen lehce dostávají na hranici
+20°C. Ke konci dekády se vrací tropické léto se sluníčkem
a třicetistupňovým vedrem. Rána jsou už chladnější v intervalu teplot
+10°C až +15°C. Denní výkyvy teplot jsou tak i +20°C. V poslední
dekádě pokračuje tropické léto. Ráno je na teploměru skoro +20°C,
přes den jsou hodnoty nad +30°C. Nejteplejším dnem letošního roku
je pátek 26. srpna, kdy odpoledne byla v Podolí naměřena teplota
+36°C. Naopak nejchladnější ráno bylo 31. srpna s teplotou +9°C.
Velká bouřka se přes naši obec přehnala 27. srpna před půlnocí.
Doprovázel ji silný přívalový liják.
Po prázdninách se děti vrátily do školních lavic. Moc se jim tam ale
nechce sedět. Je to tím, že počasí je skoro letní. Denní teploty se blíží
k +30°C. Nejteplejší ráno je 5. září, kdy rtuť teploměru vystoupí až
na +22°C. Za tři dny je však ranní teplota pouze na hodnotě +9°C.
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Také prostřední dekáda je ve znamení teplého počasí. Ke konci Počasí
dekády se však ochlazuje. Ráno je okolo +10°C, odpoledne +15°C.
Poslední dekáda s sebou přináší babí léto. Začínají ranní mlhy.
Odpolední teploty se zvedají k +20°C, ranní jsou na +10°C. Koncem
měsíce se představuje krásný a teplý podzim s odpoledním sluníčkem
a příjemnou teplotou v rozmezí +20°C až +25°C.
Hřejivé podzimní počasí pokračuje i na začátku října. 7. října se však
ochlazuje a přichází déšť. Ranní teploty se pohybují od +5°C do
+10°C, odpolední jsou nad +10°C. Ve druhé dekádě se projevuje
další ochlazení. Ranní teploty klesají k bodu mrazu. Přes den se
teplota drží kolem +5°C. První ranní mrazíky doprovází letošní
císařské hody 15. října. Pravé dušičkové počasí je na začátku třetí
dekády. Od 25. října se sice teplota šplhá k +10°C ráno i přes den.
Toto oteplení ale doprovází silný a studený vítr.
I na začátku listopadu je počasí stále příjemně podzimní. Ranní
teploty jsou v rozmezí od +5°C do +10°C. Odpoledne teplota stoupá
k +15°C. Ráno už o sobě dávají vědět první mlhy. Druhá listopadová
dekáda začíná velkým ochlazením. Martin sice nepřijel na bílém
koni, ale ranní teploty se již dostávají pod bod mrazu. Přes den
teploměr ukazuje hodnoty do +5°C. Ke konci dekády se ranní teploty
pohybují nad 0°C. Poslední dekáda má podobný ráz počasí. Ráno je
teplota těsně pod bodem mrazu, odpoledne okolo +5°C. Letošní
listopad byl nejsušším listopadem za několik posledních let.
Úvodní dekáda měsíce prosince se nese ve znamení oteplení. Teplota
zůstává ráno až do +5°C. Po obědě šplhají teploty k +10°C.
3. prosince přichází vytoužený déšť. Stejné počasí je i ve druhé
dekádě. Prší až na samém jejím konci. Poslední dekáda měsíce
a celého roku začíná ochlazením. Ranní teploty jsou okolo -5°C. Přes
den se teplota drží na 0°C. 21. prosince napadl první sníh. Malý
třícentimetrový poprašek navazuje tu krásnou předvánoční
atmosféru. Na vánoce se otepluje. Štědrý den má ranní teplotu +3°C,
odpolední +5°C. Na Boží hod vánoční je ráno i přes den ještě o jeden
stupeň tepleji. Sníh už roztál. Idyla bílých vánoc tak končí. Na
Štěpána je nejtepleji ze všech vánočních svátků. Ráno +6°C a později
přes den ještě o dva stupně více. Do konce roku se ranní teplota
pohybuje do +5°C, odpolední nad touto hodnotou. Na Silvestra je
ráno teplota +2°C. Přes den je o jeden stupeň více. Před půlnocí se
ochlazuje na -3°C.
V letošním roce se konalo celkem 7 zasedání Obecního Obecní úřad
zastupitelstva. Na těchto zasedáních se mimo jiné schvaloval
rozpočet obce na další rok. Všechna zasedání zastupitelstva jsou
veřejná.
Na 4. zasedání, které se uskutečnilo 14. března, zastupitelstvo
schválilo:
- žádost pana Ing. Františka Ilíka na poskytnutí finančního příspěvku
pro vydání knihy z našeho regionu ve výši 10000,- Kč
- podání žádosti na nadaci Děti-kultura-sport týkající se projektu
Revitalizace dětského hřiště v Záhumní ve výši 49000,- Kč
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- podání žádosti na nadaci Děti-kultura-sport týkající se projektu Obecní úřad
Hravé cvičení pro nejmenší děti s rodiči ve výši 25500,- Kč
- poskytnutí finančního příspěvku Sdružení pro výstavbu kaple
Svatého Ducha v Podolí ve výši 40000,- Kč s tím, že uvedená
částka bude poskytována postupně oproti předloženým dokladům
- žádost Mysliveckého sdružení Boří Míkovice – Podolí
o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10000,- Kč.
5. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 6. dubna. Zastupitelstvo
obce schválilo:
- poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce ve výši 25000,- Kč
pro realizaci jednoho týdne tzv. městského tábora pro děti z Podolí
v době letních školních prázdnin
- zrušení věcného břemene na pozemky v ulici Dražné, na nichž se
nachází stavby rodinných domů, které byly zkolaudovány
v termínech uvedených v kupních smlouvách
- předloženou koncepci půjčování krojů, půjčovní řád a ceník za
zapůjčení jednotlivých součástí kroje v obci Podolí s tím, že
legislativně a z hlediska provozních záležitostí v dané věci
zodpovídá Ing. Dagmar Vacková
- poskytnutí finančního příspěvku na provoz Mateřské školy v Podolí
v době letních školních prázdnin ve výši 40000,- Kč. Tento finanční
příspěvek vytvoří rezervu, které bude na konci kalendářního roku
použito, budou-li tyto prostředky scházet na mzdy pedagogických
pracovníků v rozpočtu Základní školy a Mateřské školy v Podolí
- dlouhodobou koncepci pro užívání obecních bytů v ulici Dražné.
Zastupitelstvo obce neschválilo navýšení počtu zaměstnanců
Obecního úřadu v Podolí.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- zprávu ředitelky Základní školy a Mateřské školy v Podolí
o technickém stavu oken v budově Základní školy v Podolí
- záměr soukromého investora na stavbu garáží v lokalitě Dražné
a jejich následný prodej.
Na 6. zasedání, které se uskutečnilo 1. června, zastupitelstvo
schválilo:
- podání žádosti na získání dotace z programu Rozvoje venkova,
týkající se Půjčovny krojů v Podolí ve výši 199100,- Kč s tím, že
finanční spoluúčast obce při získání dotace je 30% z celkové částky
dotace
- oslovení několika uchazečů k podání nejvýhodnější nabídky na
opravu střechy staré kaple v Podolí včetně odvedení dešťových vod
a opravy omítek
- uzavření smlouvy s Ing. Tomášem Horkým (Terraprojekt Modrá)
na zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební
povolení na stavební akci „Tůně a mokřady v lokalitě Kačinec –
k.ú. Podolí“ v ceně 41040,- Kč včetně DPH
- žádost o uzavření smlouvy mezi E-ON Distribuce, a.s. České
Budějovice a obcí Podolí o zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 22/2, 334/2, 334/5, 3224/3 (EN 3224) za účelem umístění
nového kabelového vedení VN a NN
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- finanční příspěvek Zlínskému kraji na dopravní obslužnost pro rok Obecní úřad
2011 ve výši 60130,- Kč
- finanční příspěvek TJ Podolí ve výši 80000,- Kč na činnost
fotbalového oddílu.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- zprávu starosty obce Ing. Miroslava Křižky o splňování kritérií pro
přidělení bytu pro osoby s omezenými příjmy stávajícími
nájemníky v obecních domcích
- zprávu starosty obce Ing. Miroslava Křižky o výsledku právního
sporu s firmou ASH-Morava, s.r.o., Otrokovice o zaplacení
rekonstrukce místní komunikace v ulici Žleb. Žalovaná částka byla
601000,- Kč (včetně úroků asi 1200000,- Kč). Obec Podolí z této
částky zaplatí pouze 196711,- Kč.
7. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 30. června. Zastupitelstvo
obce schválilo:
- výsledek hospodaření Základní a Mateřské školy, Podolí,
příspěvková organizace ve výši 15685,- Kč a jeho převedení do
rezervního fondu tohoto právního subjektu
- uzavření nájemní smlouvy na byt pro osoby s vymezenými příjmy
v ulici Dražné č. 287/2 – nájemník slečna Eva Borutová, bytem
Podolí. Smlouva se uzavírá na dobu od 1.8.2011 do 30.6.2012.
Cena nájmu je 3600,- Kč za kalendářní měsíc
- uzavření nájemní smlouvy na byt pro osoby s vymezenými příjmy
v ulici Dražné č. 287/1 – nájemník paní Lenka Matuštíková, bytem
Podolí. Smlouva se uzavírá na dobu od 1.7.2011 do 31.10.2011.
Cena nájmu je 3600,- Kč za kalendářní měsíc
- uzavření nájemní smlouvy na byt pro osoby s vymezenými příjmy
v ulici Dražné č. 288/2 – nájemník paní Anna Šišáková, bytem
Podolí. Smlouva se uzavírá na dobu od 1.7.2011 do 30.6.2013.
Cena nájmu je 3600,- Kč za kalendářní měsíc
- uzavření smlouvy o dílo na opravu staré kaple se zvonicí při hlavní
silnici – I. etapa s firmou Petr Březina, Ořechov, cena s DPH
363323,- Kč. Termín dokončení do 20.9.2011
- změnu v nově pořizovaném územním plánu Obce Podolí. Pozemky
parc. č. 697/1, 697/2, 698/1, 698/2, 700/2, 701/1, 701/2, 702/1,
703/1, 703/2, 705/1, 705/2, 708, 710, 711, 712, 714/2, 715/1, 715/2,
716/1, 717/2, 722/1, 723/1, 732/2 a 726 budou určeny k zastavění
rodinnými domy s podmínkou, že na tuto lokalitu bude současně
zpracován regulační plán řešící umístění staveb a další technické
parametry. Regulační plán z větší části uhradí majitelé předmětných
pozemků.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost Mgr. Martiny
Kozelkové, ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Podolí,
příspěvkové organizace na vyčlenění finančních prostředků
z rozpočtu obce Podolí na výměnu podlah a osvětlení ve třídách
s tím, že v dané věci bude rozhodnuto na základě úspěšnosti podané
žádosti na dotaci týkající se zateplení a výměny oken budovy
základní školy.
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Na 8. zasedání, které se uskutečnilo 31. srpna, zastupitelstvo Obecní úřad
schválilo:
- stavbu parkovacího místa s přístřeškem na pozemku parc. č. 31/4
s podmínkou, že tato stavba nebude umístěna, jak je uvedeno
v předložené technické dokumentaci, ale bude posunuta dál od
místní komunikace tak, aby nebránila případné stavbě rodinného
domu na uvedeném pozemku, kde stavební čára bude umístěna na
úrovni vedlejšího domu manželů Vitáskových a šířka domu bude
přibližně stejná jako šířka domu manželů Vitáskových. Další
podmínkou je, že bude řádně vyřešeno odvádění odpadních vod
a napojení sjezdu na místní komunikaci v ulici Záhumní
- zachování stávajícího počtu zaměstnanců Obce Podolí s tím, že
nebude navýšen tento počet.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost obce Popovice
o vyjádření k možnému napojení obce Podolí na kanalizační přivaděč
z Popovic do Uherského Hradiště. Zastupitelstvo Obce Podolí se
nemůže v současnosti k uvedené záležitosti závazně vyjádřit, neboť
není známo, zda státní dotace bude možné získat snadněji pro tuto
variantu likvidace odpadních vod nebo pro variantu jinou.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
- místostarostu obce Ing. Jaromíra Hastíka, aby vypracoval zadání
pro realizaci stavebních prací pro opravu místní komunikace v ulici
Pastviště. Současně jej pověřuje uzavřením smlouvy s firmou, která
předloží nejvýhodnější nabídku v ceně do 125000,- Kč bez DPH
a zajistí kvalitní provedení opravy předmětné komunikace
- místostarostu obce Ing. Jaromíra Hastíka, aby vypracoval zadání
pro stavbu chodníku od obecního úřadu do lokality Dražné.
Současně jej pověřuje, aby v předmětné věci jednal s příslušnými
úřady a aby uzavřel smlouvu s firmou, která bude tyto práce
realizovat, přičemž maximální cena zakázky bude 35000,- Kč
včetně DPH.
9. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 26. října. Zastupitelstvo
obce schválilo:
- dodatek ke smlouvě o dílo na opravu staré kaple se zvonicí při
hlavní silnici – I. etapa s firmou Petr Březina, Ořechov, uzavřené
dne 19.7.2011, jehož součástí jsou vícepráce a méněpráce při
opravě staré kaple se zvonicí v Podolí. Hodnota rozdílu víceprací
a méněprací činí +60414,- Kč. Zastupitelstvo obce dále schválilo
uplatnění smluvní pokuty vůči firmě Petr Březina, Ořechov za
překročení termínu pro dokončení prací o 5 kalendářních dnů, což
činí dle smlouvy o dílo 15000,- Kč
- žádost o povolení výjimky z počtu žáků ve třídě základní školy
v Podolí pro školní rok 2011/2012
- kancelář starosty obce v budově obecního úřadu a hlavní sál
v budově kulturního domu jako místa pro konání slavnostních
obřadů v obci Podolí
- směrnici č. 1/2011 o organizaci a způsobu provedení inventarizace
majetku a závazků obce Podolí
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- rozšíření objednávky firmě Terraprojekt Modrá, zastoupenou Ing. Obecní úřad
Tomášem Horkým na zpracování projektové dokumentace ve
stupni pro stavební povolení na stavební akci „Mokřad v lokalitě
Přední díly – k.ú. Podolí“ v ceně 18720,- Kč včetně DPH
- vyplacení finančního příspěvku 200,- Kč každému občanovi Podolí,
který se v letošním roce zúčastnil Slavností vína a otevřených
památek v Uherském Hradišti. Rovněž bylo schváleno, že dalších
300,- Kč z celkové částky 500,- Kč za každého účastníka, které
obdržela naše obec od Mikroregionu Dolní Poolšaví, bude použito
na nákup krojových součástí do půjčovny krojů v Podolí.
Na 10. zasedání, které se uskutečnilo 7. prosince, zastupitelstvo
schválilo:
- přílohu č. 1/2011 obecně závazné vyhlášky Obce Podolí č. 2/2005,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Touto změnou se stanovuje příslušný pololetní poplatek za období
od 1.1.2012 do 30.6.2012 na 200,- Kč za jednoho občana
- rozpočet Obce Podolí na rok 2012 v paragrafovém znění
- směrnici č. 2/2012 o odepisování majetku obce Podolí
- vypovězení stávající smlouvy Obce Podolí k 31.12.2011 na
pojištění majetku a dalších rizik. Nová smlouva bude uzavřena na
základě výběru nejvýhodnější nabídky, který provede starosta obce
společně s finančním výborem obce Podolí
- podání soudní žaloby na vyklizení jednoho obecního nájemního
bytu, který je v současnosti užíván bez platné nájemní smlouvy
- podání žádosti na Městský úřad Uherské Hradiště, odbor životního
prostředí, o posouzení rizika samovolného pádu dvou vzrostlých
stromů nacházejících se v ulici Žleb u vstupu do areálu dětského
hřiště
- setrvání na platnosti dřívějšího vyjádření zastupitelstva Obce Podolí
k žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zlín, ve věci převzetí
objektů vybudovaných v rámci stavby silnice I/50, Vésky –
Veletiny. Obec Podolí předmětné objekty do svého vlastnictví
nepřevezme, neboť by to pro ni v budoucnu znamenalo značná
rizika a značné výdaje z rozpočtu obce.
Hospodaření obce Podolí za rok 2011
Celkový příjem obce za rok 2011:
Celkové výdaje obce za rok 2011:

8225952,- Kč
6831156,- 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
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1143668,- Kč
95219,- Kč
1232406,- Kč
2931173,- Kč
514256,- Kč
493325,- Kč

poplatky od občanů - svoz TDO
- kanalizace
- ze psa

326405,- Kč Obecní úřad
48600,- Kč
6450,- Kč

Hlavní výdaje:
příspěvky MŠ a ZŠ
platy zastupitelů
platy zaměstnanců
svoz TDO
nákup materiálu
energie (elektřina, plyn, voda)

1004801,- Kč
778511,- Kč
626228,- Kč
392770,- Kč
161688,- Kč
326390,- 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. Třetí rok funguje
prodejna mraženého masa a mražených výrobků v areálu firmy
KOVÁŘ. V průběhu roku přijíždí do obce i prodejci textilu a obuvi.
Pěstitelé zeleniny a ovoce si k nám najdou cestu se svým
sortimentem v létě a na podzim. Za většími nákupy zajíždí občané
do supermarketů v Kunovicích, Uherském Hradišti a Uherském
Brodě.
I v tomto roce pokračuje výstavba nových rodinných domů v lokalitě Výstavba
Dražné II. Převážná většina domů má již hotovou hrubou stavbu.
V několika domech se už i bydlí. Pokračuje také trend drobných
stavebních úprav.
Při úpravě nového jízdního řádu vlaků i autobusů nebyly Doprava
zaznamenány větší změny v osobní dopravě. Spojení s oběma městy
- Uherským Brodem i Uherským Hradištěm zůstává na stejné úrovni
jako v minulém roce.
Ve druhém pololetí školního roku 2010/2011 se žáci naší Základní Základní škola
školy v Podolí kromě školní výuky účastnili i různých kulturních
a společenských akcí.
V sobotu 5. února se v kulturním domě konala Karnevalová show, na
které se podílela spolupořádáním i Mateřská škola v Podolí. Pro děti
byly připraveny různé soutěže. Nechyběla ani diskotéka a tombola.
Doslova nabitý program měli žáci v pátek 18. března. Roman
Vlachynský, Barbora Křapová a Alžběta Lyková reprezentovali naši
školu v pěvecké soutěži „Zazpívej, slavíčku“. Další část dětí se
zúčastnila celosvětové soutěže Matematický klokan.
V pátek 23. března se celá naše škola vydala na exkurzi do
památníku Velké Moravy ve Starém Městě, kde jsme si nejen
prohlédli vykopávky, ale také jsme se seznámili s historií našeho
regionu.
V pondělí 4. dubna uspěli žáci naší školy v přírodovědně-ekologické
soutěži „Poznej a chraň“. Vyslaly jsme 2 týmy, z nichž jeden obsadil
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2. místo a postoupil do krajského kola. A tady si vůbec nevedl Základní škola
špatně. Z celkových 60 družstev skončil ve složení Radek Dědek,
Daniel Bajaja a Roman Vlachynský na krásném 4. místě.
V pátek 8. dubna se konalo spaní ve škole. Středa 20. dubna patřila
kultuře. Zavítali jsme do Slováckého divadla v Uherském hradišti na
představení Pinocchio.
Duben je měsíc bezpečnosti, a tak jsme v rámci dopravní výchovy
uspořádali společně s kulturní, školskou a sportovní komisí obce
Podolí „Jízdu zručnosti“.
Pochvalně můžeme hovořit o úspěších na plaveckých závodech,
které ve středu 15. června pořádala Plavecká škola. V kategorii dívek
získala žákyně 4. ročníku Eva Kunovjánková 2. místo v disciplíně
50 metrů volným stylem. Ve štafetě družstev získali žáci 4. ročníku
Jakub Koníček, Eva Kunovjánková, Kristýna Baičevová výborné
3. místo ve štafetě 3x25 metrů.
Úspěchy mají naši žáci také na kulturním poli. Ve výtvarné soutěži
Požární ochrana očima dětí získala Amálie Erteltová 2. místo. Ve
stejné soutěži, ale v její literární části získal v okresním kole 2. místo
Adam Smetana a 3. místo Roman Vlachynský. Oba postoupili do
krajského kola. Roman Vlachynský zde získal 3. místo.
Dalších výborných výsledků dosáhli žáci ve výtvarné soutěži
EX LIBRIS 2011, kterou pořádala knihovna Bedřicha Beneše
Buchlovana v Uherském Hradišti. Mezi oceněné žáky patří Adam
Smetana, Radek Dědek, Kateřina Klvaňová a Jakub Koníček.
Personální obsazení v Základní škole a Mateřské škole Podolí,
příspěvkové organizaci, pro školní rok 2011/2012 zaznamenalo
pouze změnu v osobě vyučující v Mateřské škole, kdy se po
mateřské dovolené vrací učitelka Štěpánka Podškubková.
Ředitelka školy: Mgr. Martina Kozelková
Vyučující Základní školy: Mgr. Helena Jančářová
Vyučující Základní školy: Monika Mitanová
Vedoucí učitelka Mateřské školy: Mgr. Kateřina Srncová
Vyučující Mateřské školy: Adéla Juráková
Vyučující Mateřské školy: Štěpánka Podškubková
Vedoucí školní jídelny: Daniela Frydrychová
Pomocná kuchařka: Ema Pechová
Školnice Mateřské školy: Jindřiška Švachová
Uklízečka Základní školy: Marie Kouláková.
V novém školním roce jsme 12. září jeli na kolech na dětské
dopravní hřiště v Uherském Hradišti, kde jsme se seznamovali
s dopravními značkami a křižovatkami se semafory. Podařilo se nám
tak navázat na výlety na kolech, které jsme absolvovali před
prázdninami.
Ve čtvrtek 13. října k nám do školy přijel cestovatel pan Sobota na
svém kole, na kterém procestoval celou Afriku. Podělil se s námi
o své nevšední zážitky z těchto cest.
Podzimní projektový den „Na svatého Matouše, každý jablko rád
okouše“ byl tematicky zaměřen na jablka.
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V sobotu 3. prosince jsme se byli vánočně naladit v kulturním domě Základní škola
při zpívání u stromečku. Zavítal sem na návštěvu Mikuláš se svou
družinou. Do školy 5. prosince pak poslal jen Anděla.
8. prosince se školáci vydali do Prahy na výlet za památkami našeho
hlavního města. Také zde navštívili vánoční trhy.
Naše škola byla letos přihlášena do soutěže „Nejlepší česká škola“.
V této soutěži nakonec získala od odborné poroty diplom – cenu
sympatie.
V naší mateřské škole si děti nejen hrají, ale také se i vzdělávají. Mateřská škola
Vyučující si pro ně připravují různé aktivity, při kterých se toho děti
mnoho naučí. Do školy jsou zváni odborníci, kteří se věnují třeba
přírodovědným aktivitám. Takový byl například i vzdělávací
program „Když jde malý bobr spát“, kde se děti seznamovaly se
životem těchto zvířat.
V pondělí 4. března se vydal průvod dětí z mateřské školy v maskách
na fašankovou obchůzku po obci. Počasí bylo velmi pěkné a tak se
k nim přidaly i maminky s kočárky.
Ve čtvrtek 21. dubna se naši nejmenší vydali na velikonoční
obchůzku obcí.
Vystoupení ke svátku matek se konalo v mateřské škole v úterý
10. května. Celý program byl velmi pěkně připravený. Jednotlivé
písničky, říkačky a tanečky na sebe tematicky navazovaly. Pásmo se
maminkám moc líbilo.
Středa 18. května byla ve školce zaměřena na kontinent Asie.
Lektorka z přírodovědného centra Trnka přibližuje dětem kulturu
národů v tomto světadíle. O týden později se děti takto seznámily
s dalším světadílem – Afrikou. A 7. června následovala Jižní
Amerika.
Školní výlet se konal ve středu 8. června. Vydali jsme se do
Kunovického leteckého muzea.
První týden v září navštívilo mateřskou školu Maňáskové divadlo.
Jako pokračovatelé kulturních tradic se nejmenší děti představily na
hody v samostatném pořadu.
19. listopadu se pěkným pásmem děti zúčastnily besedy s důchodci.
V prosinci nejprve přišel do školky Mikuláš a poté byla také tradiční
vánoční besídka. U nazdobeného vánočního stromečku děti
zazpívaly vánoční písně a koledy.
V tomto roce zaznamenala knihovna několik změn. Po Bohdaně Místní knihovna
Snopkové, která vedla knihovnu 10 let, se novou knihovnicí stává
Zuzana Kubáňová.
Byl zaveden elektronický knihovní systém Clavius REKS, který
umožňuje čtenářům zjistit na webových stránkách knihovny
informace o knihách a výpůjčkách. Byly spuštěny nové webové
stránky knihovny. Díky Jitce Jánské má knihovna nového maskota
a také logo knihovny.
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Knihovna jednak sama, ale také ve spolupráci s ostatními Místní knihovna
organizacemi v obci uspořádala 17 akcí, kterých se zúčastnilo celkem
580 návštěvníků.
Mezi dětmi hodně oblíbenou akcí se stalo „Tvoření s broučkem“,
které bylo vždy zaměřeno na určité téma.
V roce 2011 měla místní knihovna 52 registrovaných čtenářů, z toho
20 čtenářů do 15 let.
Za celý rok navštívilo knihovnu celkem 521 čtenářů, kteří si
vypůjčili 1006 knih různých žánrů.
Celkový počet vypůjčených knih podle žánrů byl následující:
naučná literatura pro dospělé: 94 knih
krásná literatura pro dospělé: 669 knih
naučná literatura pro mládež: 52 knih
krásná literatura pro mládež: 191 knih
Čtenáři si půjčili také 61 kusů časopisů.
Návštěvníků na internet bylo 89 čtenářů.
Na webové stránky se přihlásilo celkem 2300 návštěvníků.
TJ Sokol Podolí, oddíl kopané měl v sezoně 2010/2011 jedno TJ Sokol Podolí
mužstvo dospělých a jedno žáků. Mužstvo dospělých TJ Podolí
hrálo základní třídu skupinu B. Tuto sezónu naši fotbalisté sahali po
postupu až do posledního kola. Nakonec skončili na velmi pěkném,
i když nepostupovém 2. místě ze 14 družstev se ziskem 56 bodů
a impozantním skóre 82:27. Na takový výsledek čekalo Podolí dost
dlouho a je třeba k němu gratulovat.
Žáci po dvou neúspěšných sezónách, kdy vždy skončili na poslední
příčce, se letos zlepšili. Obsadili ve své skupině 4. místo z 8 celků při
zisku 24 bodů a krásném skóre 71:28. V této sezóně se osamostatnili
Popovice, a proto bylo nutné hledat nové hráče. Vypomohli nám
mladí fotbalisté z Vések a Míkovic. I díky nim žáci letos zvedli
prapor a ohlídali si střed tabulky.
V tomto roce jsme plán našich akcí plnili celkem dobře. Po první ČOS Sokol Podolí
akci – zimním výstupu na Javořinu, kterého se účastnili pouze
otužilci, se uskutečnil cyklovýlet okolo Pepčína. Následovaly další
jarní cyklovýlety do Luhačovic a na Bunč.
17. dubna vyrážíme opět na kolech, tentokrát do Hodonína.
Projíždíme podél Baťova kanálu k památce „Baťův výklopník“ a pak
se vracíme lužními lesy do Strážnice. 1. května jsme spluli meandry
Moravy.
O týden později vyrážíme na cyklovýlet do Rakouska na Falkelstein.
Z této zříceniny je nádherný výhled na Mikulov a celou Pálavu.
O prázdninách jsme spluli Sázavu a také byli na prodlouženém
víkendu na Znojemsku. Během 4 dnů projíždíme celé okolí
Vranovské přehrady a navštěvujeme i rakouský Hardeg. Následuje
společná akce s místní knihovnou „Rozloučení s prázdninami“.
Poté přichází na řadu podzimní cyklovýlety z Bylnice, Holešova a ze
Slavičína s ukončením v Podolí.
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V listopadu proběhl tradiční turnaj v bowlingu. Náš kulturní život byl ČOS Sokol Podolí
zpestřen návštěvou dvou divadelních představení ve Slováckém
divadle v Uherském Hradišti, a to Penzionu pro svobodné pány
a Dalskabáty hříšná ves.
Poslední akcí tohoto roku byla Mikulášská beseda u cimbálu.
V programu vystoupil Podolský ženský pěvecký sborek a děti.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v tomto roce pro ZO ČZS Podolí
své členy a také pro místní občany opět zajistila objednávku
sadbových brambor, keřů a ovocných stromků. Členové základní
organizace věnují svou péči ošetřování ovocných stromů na školní
zahradě.
5. března připravil svaz zahrádkářů na Fašankovou trachtu
zabíjačkové speciality. I letos byla završením celoroční činnosti
Výroční členská schůze, která se opět po roce konala v pátek 11.
března v kulturním domě. Na této schůzi jsou členové seznámeni
s výsledky hospodaření organizace za minulý rok. Tradiční košt
slivovice zahrádkáři zorganizovali 9. dubna v kulturním domě.
18. srpna vznikl v Podolí ženský pěvecký sborek. V tento den Ženský pěvecký
proběhla první zkouška. Sborek založila Dagmar Vacková. Vedoucí sborek
je Petra Šimková, která je zpěvačkou, muzikantkou a primáškou
cimbálové muziky Čardáš. Hlavní repertoár ženského pěveckého
sborku tvoří písně ze slováckého Dolňácka.
Sborek má také už své logo, které mu namaloval a věnoval malíř
Moarch Miško Eveno. V tomto roce stihl sborek 5 vystoupení.
Děvčata zazpívala na hodech, při besedě s důchodci i na Mikulášské
besedě u cimbálu.
Folková kapela Děvčice letos zahrála a zazpívala na koštu slivovice Folková kapela
9. dubna v kulturním domě. V tomto roce se Děvčice zúčastnily Děvčice
16. dubna oblastního kola Chřibskokarpatské Porty. Mezi 17
soutěžícími si vybojovaly 1. místo a tím postup do Českého
národního finále Porty v Řevnicích u Prahy. Ve finále, které se
konalo koncem června, získaly Děvčice 2. místo v ceně diváků.
V lednu vznikl také nový RC Klub Podolí, tedy klub fanoušků RC Klub Podolí
autíček na dálkové ovládání. Klub vedou Martin Perutka a David
Slunečka.
První akcí Klubu dobré pohody v letošním roce byla 6. ledna beseda Klub dobré pohody
s podolským cestovatelem Tondou Šavarou. O týden později jsme se
sešly při Draní peří. Velmi zdařilou akcí, která se uskutečnila 20.
ledna v kulturním domě, byly „Hračky našeho mládí“.
Březen byl v klubu ve znamení jídla. 3. března se uskutečnila beseda
s Ing. Jaroslavem Balaštíkem. Tentokrát to bylo na téma
konzervování. A 31. března nám o zákoutí zdravého vaření víc
prozradila Ing. Dagmar Vitásková. Navíc byla pro nás připravena
i ochutnávka některých specialit.
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11. listopadu se uskutečnila společně s místní knihovnou „Beseda Klub dobré pohody
s autory Slovníku nářečí Mikroregionu Dolní Poolšaví“.
Sdružení pro výstavbu kaple Svatého Ducha v Podolí také v tomto Sdružení pro
roce organizačně zajistilo Tříkrálovou sbírku pro Charitu.
výstavbu kaple
Dne 12. června na Slavnost Seslání Ducha Svatého proběhlo Svatého Ducha
symbolické vypouštění holubic. Slavnostní mši svatou sloužil kněz
z jiné farnosti.
V letošním roce na podzim dochází k výměně kněží ve farnosti
Popovice, pod kterou obec Podolí přísluší. Za P. Bedřicha Jagoše
přichází P. Josef Josefík.
V krojích přišla chasa na říjnovou „hodovou“ bohoslužbu. 26.
prosince se v kapli Svatého Ducha uskutečnil koncert Chrámového
sboru z Blatničky.
Tak jako v celém uherskohradišťském regionu, i v naší obci se Tříkrálová sbírka
v sobotu 8. ledna uskutečnila Tříkrálová sbírka. 9 školáků –
koledníků a 3 dobrovolnice vykoledovali celkem 18248,- Kč.
Koordinátor sbírky, Oblastní charita Uherské Hradiště, použije
vykoledované peníze na jednorázovou přímou pomoc lidem v nouzi,
humanitární pomoc do zahraničí a podporu nových nebo stávajících
projektů Oblastní charity v našem regionu.
V neděli 27. března uspořádala kulturně-společenská komise Obce Vítání občánků
Podolí vítání našich nových občánků do života. Do života byly
uvítány tyto děti: Vít Halouzka, Viktorie a Vojtěch Krčovi, Matyas
Révay a Matouš Potomák.
Další vítání občánků se uskutečnilo v neděli 20. listopadu.
V kulturním domě byly do života uvítány tyto děti: Aneta
Brostíková, Barbora Smetanová, Radka Zálešáková a Michaela
Ševečková.
Ve čtvrtek 20. ledna přišel Klub dobré pohody s akcí „Hračky našeho Hračky našeho
mládí“, kterou navštívilo 70 dětí a dospělých, a kteří zastupovaly mládí
4 generace podolských obyvatel od půl roku až do 85 let. Hračky od
čtyřicátých let minulého století až po současnost nenechaly nikoho
chladným.
Děvčata obdivovala mini kuchyňky a obyváčky pro panenky ze
sedmdesátých let. Maminky si zavzpomínaly nad funkčními
hračkami šicích strojů. Kluci obdivovali hlavně technické hračky.
Babičky pookřály nad hračkami svého mládí, mezi které lze zařadit
i kyčkyle.
Byla konstatována známá věc, že krása a preciznost hraček z dob
dávno minulých, má stále své kouzlo. Speciálními dárky bylo
oceněno 12 hraček různého stáří, například největší a nejmenší
panenka a také nejkurióznější hračky.
Součástí výstavy byly také obrázky nejoblíbenějších hraček dětí
z Mateřské a Základní školy v Podolí.
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Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Karnevalová show
uspořádala v kulturním domě opět po roce v sobotu 5. února
„Karnevalovou show“. O hudební produkci celého zábavného
odpoledne se postarali bratři Chabičovští. Pro děti byly připraveny
soutěže a nechyběla ani tombola. Na vše dohlížel pohádkový krteček,
který dětem přinesl nejednu sladkou odměnu.
3. března přijal pozvání Klubu dobré pohody Ing. Jaroslav Balaštík. Vaříme a zavařujeme
V rámci besedy o konzervování potravin „Vaříme a zavařujeme jinak
jinak“ se 50 posluchačů dozvědělo více o této metodě uchovávání
potravin.
Fašankovou štafetu letos převzaly od dospělých děti z Mateřské Dětský fašank
školy. A tak 4. března vyrazilo v průvodu do ulic naší obce několik
originálních a nápaditých masek. Počasí vyšlo na jedničku a celou
dědinou se nesl zpěv fašankových písní.
O den později se v kulturním domě konala „Fašanková trachta“, na Fašanková trachta
kterou připravil svaz zahrádkářů vynikající zabíjačkové speciality.
Pro zpříjemnění účastníků akce proběhla soutěž o nejkrásnější
mužské nohy. Titul Mistr nejkrásnější nohy v Podolí pro rok 2011
získal Aleš Lenhart z Dražných. K pohodové atmosféře podvečera
přispěl svým zpěvem za doprovodu kláves Antonín Šavara.
Poslední březnový čtvrtek se Klub dobré pohody věnoval zdravému Zdravé vaření
vaření pod taktovkou Ing. Dagmar Vitáskové. Ta nám prozradila
spoustu receptů na zdravé přílohy k jídlům (například bulgur, kuskus,
jáhly). Také jsme dostaly rady, jak zavařovat švestky bez cukru,
a nebo jak udělat dobré a trvanlivé kvašáky.
V celé naší republice proběhlo opět po 10 letech přesně o půlnoci Sčítání osob,
z 25. na 26. března sčítání osob, domů a bytů. V obci Podolí přineslo domů a bytů
sčítání v roce 2011 tyto předběžné výsledky. Celkový počet obyvatel
byl 852 osob, z toho 428 mužů a 424 žen. Nejpočetnější skupinou
podle věku je skupina obyvatel od 15 do 64 let věku, která
představuje 604 obyvatel. Ve skupině dětí od narození do 14 let věku
bylo napočítáno 140 osob a v seniorské skupině nad 65 let věku 108
osob. Ekonomicky aktivních osob bylo 419. Obec Podolí měla 239
obydlených domů. Celkový počet obydlených bytů byl 244. Oproti
poslednímu sčítání lidí, domů a bytů v roce 2001 se počet obyvatel
zvýšil o 97 osob.
Na konci loňského roku a v lednu tohoto roku proběhla v naší obci Lékárničky
sbírka starých lékárniček pro příslušníky Afghánské národní policie pro Afghánistán
a Afhánské národní armády.
V rámci této sbírky bylo v Podolí shromážděno 54 lékárniček, které
do Afghánistánu na začátku jara odvezli příslušníci 7. jednotky
Provinčního rekonstrukčního týmu provincie Lógar.
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V posledních letech v souvislosti s hody řeší hodová chasa často Půjčovna krojů
problém s půjčováním krojů. Zastupitelstvo obce klade důraz na
udržování tradic našich předků. A proto bylo rozhodnuto, že v tomto
roce bude vytvořen základ půjčovny krojů, kde by si občané Podolí
(případně obyvatelé okolních vesnic) mohli zapůjčit připravené
a nažehlené kroje na folklorní akce a přehlídky.
Dne 8.4.2011 se ve Sloupovém sále Muzea Jana Amose Výstava obrazů
Komenského v Uherském Brodě uskutečnila u příležitosti Jana Černého
významného životního jubilea malíře, výtvarníka a výtvarného
pedagoga Mgr. Jana Černého vernisáž jeho obrazů.
Narodil se v roce 1951 v Brně. Velkou část svého života prožil
v Nitře, kde vystudoval pod vedením Doc. Jelenáka a italského
malíře Gianfranca Quaressimina. Realizoval znak Československé
expozice ve Vancouveru v Kanadě. Od roku 1992, kdy se
přestěhoval do Podolí, působí jako výtvarný pedagog v Uherském
Hradišti, kde založil se studenty hudební skupinu.
Od osmdesátých let spolupracoval jako výtvarník s filmem. Zabývá
se
figurální
malbou,
kresbou,
grafikou,
sochařstvím,
restaurátorstvím, vytvořil desítky hudebních nástrojů a repliky
starého nábytku. Jeho díla vyzařují klid a důstojnost člověka v jeho
jedinečnosti.
Jeho malířské umění mohli návštěvníci obdivovat na více než 50
výstavách na mnoha místech České i Slovenské republiky. Vystavuje
od svých 15 let. V Podolí je k vidění jeho oltářní obraz v místní kapli
Svatého Ducha, kterou malíř věnoval kapli jako dar. Realizoval
i návrh znaku obce Podolí a také pamětního listu, kterým je
obdarována při vítání občánků každá podolská maminka.
Studenti, kteří pod jeho vedením absolvovali gymnázium, úspěšně
pokračují ve studiích na vysokých školách. Mnozí jeho žáci získali
významná ocenění, např. 1. místo v celostátní výtvarné soutěži Starý
zákon v umění (rok 1995), 1. místo v mezinárodní výtvarné soutěži
v Grenoble (rok 2002). Tvorbou se řadí k postmodernismu, do malby
vrací figuru a dekorativnost. Spolu se synem Radimem se věnuje
hudbě, komponuje.
V sobotu 9. dubna uspořádali zahrádkáři v Kulturním domě v Podolí Košt slivovice
další ročník koštu slivovice. O dobrou atmosféru se postarala folková
kapela Děvčice. Všechny pálenky byly velmi dobré a nebylo snadné
vybrat tu nejlepší. V kategorii slivovice bylo pořadí prvních tří
následující:
1. Karel Křivák č.p. 184
2. Richard Boček, Popovice
3. Miroslav Pešl, Vlčnov.
4. června patřilo hřiště ve Žlebě dětem, které se zde vyřádily pod Den dětí
kouzelnickou hůlkou Jiřího Hadaše. Po absolvování školy kouzel na
ně čekala dětská diskotéka. Jako sportovní vložka do programu bylo
zařazeno vystoupení vrstevníků žonglérů z Diabolo teamu.
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Odpoledne bylo obohaceno o mnoho soutěží a děti si domů odnesly Den dětí
několik dárečků.
Nedělní dopoledne 5. června během Květinových dnů v Amfíku Květinové dny
Bukovina vyplnila také prezentace obcí Mikroregionu Dolní
Poolšaví. Podolí zde mělo hned několik zástupců. Emička Ferencová,
Alánek Ferenec, Verunka Luběnová a Emmička Révay zazpívali
a zatancovali za doprovodu cimbálové muziky Lintava.
Společně s Popovjánkem vystoupili Vojta Rathouzský a Eliška
Painterová. Podolská folková kapela Děvčice zahrála k dobré náladě.
V pásmu s popovským Hopsákem zatancovali i manželé Kasperovi.
A v neposlední řadě zde prezentoval svůj um také podolský kovář
Víťa Bobčík.
TJ Sokol Podolí se sportovní komisí uspořádali 2. července na Sportovní
fotbalovém hřišti pro malé i velké sportovní odpoledne. Děti i rodiče odpoledne
si mohli sportovní dovednosti vyzkoušet při pěti soutěžních
disciplínách. Soutěžilo se ve slalomu s míčem, střelbě ze
vzduchovky, odpalu golfového míčku golfovou holí na cíl, střelbě
míčem na zavěšené PET láhve a ve skákání v pytli.
Disciplínu, kdy se skákalo v pytlech s označením „Česká pošta“, si
nikdo nenechal ujít. U odpalu golfového míčku mnozí z nás zjistili,
že v televizi na velkoplošné obrazovce, to vypadá velice snadno.
A stejně jednoduché se zdálo trefit se do zavěšených PET láhví.
I ostatní soutěže probíhaly s velkou sportovní zarputilostí.
Na závěr byl sehrán fotbalový zápas mezi muži TJ Podolí a bývalými
hráči, který skončil remízou 4:4. Akce se vydařila, i když počasí
tomu moc nepřálo a chovalo se skoro aprílově.
V pátek 12. srpna proběhla letos už druhá beseda s autogramiádou Jak vypálit
s Ing. Jaroslavem Balaštíkem. Besedu na téma „Jak vypálit lepší lepší slivovici
slivovici“ uspořádala místní knihovna. V Hospodě na rožku se
setkali všichni, kdo se letošní bohatou úrodu ovoce rozhodli přeměnit
na ovocný destilát. Třicítka zúčastněných si se zájmem vyslechla
rady a doporučení, jak postupovat při výrobě kvasu, aby výsledkem
byla kvalitní pálenka.
V podolské Čertově kovárně se pod rukama uměleckého kováře Víti Pštros pro
Bobčíka zrodilo unikátní dílo. Vytvořil pro KOVOZOO ve Starém KOVOZOO
Městě věrnou kopii pštrosa dvouprstého v životní velikosti. K jeho
výrobě použil staré díly, součástky z motorů, převodovky, ozubená
kola a jiný železný šrot.
Největším oříškem pak bylo dostat tohoto stošedesátikilového
„drobečka“ na místo určení. Nakonec se to povedlo a v polovině
srpna odcestoval z Podolí do Starého Města. V KOVOZOO v areálu
firmy Kovosteel je k vidění už 20 takovýchto zvířat, které vznikly
z kovového šrotu. Jak dokazuje i tento příklad, tak staré železo
nepatří jenom do sběru.
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V sobotu 3. září na hřišti ve Žlebě uspořádali společně místní Rozloučení
knihovna se Sokolem Podolí pro děti rozloučení s prázdninami. s prázdninami
Tentokrát bylo inspirováno Knihou džunglí. Děti si vyslechly příběh
malého Mauglího a vydaly se plnit stezku odvahy. Soutěžní úkoly –
sjet lanovku, prolézt vlčím doupětem, přeskákat v pytli vyznačenou
trasu, proplést se žebříkem a spoustu dalších plnilo přes 50 malých
i větších odvážlivců. Děti si odpoledne plné zábavy, her a soutěží
užily a na závěr si opekly zasloužený špekáček.
Více jak čtyřicet zástupců z Podolí se zúčastnilo 10. září v kroji Slavnosti vína
průvodu během Slavností vína a otevřených památek v Uherském a otevřených
Hradišti. Rozmanitost krojů našich účastníků potvrdila, že láska památek
k tradicím je v obci zakořeněna a že si vážíme kulturního dědictví
našich předků. V odpoledním programu Mikroregionu Dolní
Poolšaví na stanovišti v parku před Obchodní akademií
reprezentovali Podolí malí zpěváčci Verunka Luběnová, Emička
Ferencová a Alánek Ferenec.
V Podolí se v sobotu 17. září slavila zlatá svatba. A ne jedna, ale
hned dvě. 16. září 1961 si řekli své ANO manželé Fornůskovi
a manželé Tichoňovi. Na padesát společně prožitých let
zavzpomínali v kulturním domě nejenom s rodinnými příslušníky,
kamarády, společensko – kulturní komisí, Klubem dobré pohody a se
zástupci TJ Podolí a zahrádkářů. Oběma manželským párům přejeme
do dalších společných let spokojenost, pohodu a hlavně pevné zdraví.

Zlatá svatba
manželů
Fornůskových
a Tichoňových

Díky získané dotaci od nadace Děti-kultura-sport se od 27. září Hravé cvičení
mohlo naplno rozběhnout Hravé cvičení rodičů s dětmi. Cílem tohoto rodičů s dětmi
cvičení je nabídnout volnočasovou aktivitu pro rodiče s malými
dětmi, které ještě nechodí do mateřské školy.
Během schůzek se naučí děti spoustu hravých pohybových her,
zdokonalí si koordinaci těla, orientaci v prostoru, ale také se naučí
básničky a písničky spojené s pohybem.
Zároveň by si děti měly osvojit chování v kolektivu, dostat se do
kontaktu se stejně starými dětmi a naučit se spolupracovat
s ostatními. Rodiče by měli získat inspiraci, jak rozvíjet své děti, jak
je vést ke sportu, k cílevědomosti a k uvědomování si sebe sama.
Letos byly 15. října císařské hody bez práva a bez stárků. O hodové Hody
veselí jsme ale nepřišli. V kapli Svatého Ducha se konala hodová
mše, kterou sloužil P. Josef Josefík. Poté vyšel na obchůzku průvod
krojovaných v čele s dechovou hudbou Hradčovjanka.
Před obecním úřadem proběhl hlavní program „V Podolé na
hodách“. Za doprovodu cimbálové muziky Čardáš vystoupily děti
z místní mateřské a základní školy, zazpíval malý sólista Alánek
Ferenec i nový podolský ženský pěvecký sborek. Pásmo ukončila
společně stará a mladá hodová chasa, která požádala starostu
o svolení pořádat večer v kulturním domě hodovou zábavu.
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Velkému zájmu se těšila také výstava „Hody v Podolí – historie Hody
a současnost“ v režii místní knihovny, která zmapovala hodové chasy
od čtyřicátých let minulého století až do současnosti.
Dne 5. listopadu se v knihovně uskutečnila dětská party, na které Knižní brouček
bylo představeno jméno knižního broučka od autorky Jitky Jánské. Všeználek
Brouček se jmenuje Všeználek a jméno mu vymyslela Katka
Švachová.
V hospodě Na rožku bylo v pátek 11. listopadu narváno. Aby ne, Slovník nářečí
konala se tady beseda o Slovníku nářečí Mikroregionu Dolní Mikroregionu
Poolšaví. Pozvání přijal autor knihy Fanek Holmes Ilík, spoluautorka Dolní Poolšaví
Dagmar Doleželová, ilustrátor Moarch Miško Eveno a nakladatel
Jiří Jilík.
Kniha mapuje krásu a bohatost nářečí obcí Mikroregionu Dolní
Poolšaví, tedy Kunovic, Míkovic, Podolí, Popovic, Vések a Sadů.
Pan Ilík si první slova pro Slovník začal zaznamenávat již jako
student za gymnaziálních let. Paní Doleželová se při práci na
Slovníku vracela do svého dětství a vzpomínala na různé slavnosti
a události, které se dříve na dědině konávaly.
Beseda se konala ve spolupráci místní knihovny a Klubu dobré
pohody. Vystoupil na ní podolský ženský pěvecký sborek. Ilustrátor
Moarch Miško Eveno každému do Slovníku nakreslil originální
obrázek.
Jehněčí speciality, které uvařil starosta obce Ing. Miroslav Křižka, Kulinářský
přilákaly 17. listopadu do kulturního domu více než stovku sedmiboj
milovníků dobrého jídla.
Letošní beseda s důchodci se v sobotu 19. listopadu opět nesla Beseda s důchodci
v pohodovém duchu. Nejprve babičky a dědečky přivítaly s velmi
pěkným pásmem děti z Mateřské školy. Po nich zazpívala sólově
Emmička Révay. Za doprovodu Honzíka Mikuše ze Starého Města
zazpívali a zatancovali Alánek a Emička Ferencovi. Písničkami
přišel pozdravit setkání seniorů také podolský ženský pěvecký
sborek. Po výborné večeři, kterou připravil starosta obce Ing.
Miroslav Křižka za pomoci děvčat, už byla na programu degustace
vína a hlavně zábava pod taktovkou Radka Duly z Boršic u Blatnice.
Nechybělo ani vystoupení harmonikáře pana Adamce. Při harmonice
si senioři nejen zazpívali, ale i zatancovali.
29. listopadu zorganizoval v kulturním domě Klub dobré pohody Bezpečně
besedu s koordinátorem BESIPu pro Zlínský kraj panem Zdeňkem na silnici
Patíkem. Hlavním tématem byla bezpečnost na silnici, a to nejenom
u seniorů, kteří jsou rizikovou skupinou a na které je zaměřena právě
probíhající kampaň Ministerstva dopravy. Přítomní si vyzkoušeli na
nečisto test z autoškoly. Nejlepší znalci dopravních předpisů získali
věcné dárky.
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Tradiční beseda u cimbálu, pořádaná Českou obcí sokolskou, Mikulášská beseda
Sokolem Podolí, proběhla v pátek 2. prosince ve výborné atmosféře. u cimbálu
Na začátku vystoupil s vánočním pásmem podolský ženský sborek
a děti. Poté se rozběhla zábava pod taktovkou cimbálové muziky
Mladí Burčáci. Nechyběla ani tombola.
O den později se u vánočního stromečku sešli a společně si zazpívali Mikulášské zpívání
děti a dospělí. A pak přišel za nimi moudrý Mikuláš, hodný anděl u stromečku
a tři hrůzostrašní čerti, kteří chtěli některé děti odnést do pekla. Ale
čtvrtý čertík mazlík jim to rozmluvil, a tak odešli čerti s nepořízenou.
Pod vedením cvičitelky Hravého cvičení pro rodiče a děti, paní Jitky Vánoční zpívání
Králíkové, proběhlo dne 13. prosince v naší škole Vánoční zpívání a tvoření pro děti
a tvoření pro děti od těch nejmenších až po školáky. Děti za pomoci
rodičů si udělali vánoční přáníčka, věnečky na výzdobu domu,
vánoční stromečky i krásné andělíčky na kolíku. Na závěr si děti
zazpívaly koledy a samy se doprovodily na perkusní nástroje.
Základní škola v Podolí byla v letošním roce přihlášena do soutěže Nejlepší česká
„Nejlepší česká škola“. Finále proběhlo v prosinci a naše škola škola
získala v této celostátní soutěži od odborné poroty diplom – cenu
sympatie.
26. prosince se uskutečnil v Kulturním domě v Podolí Štěpánský Štěpánský turnaj
turnaj ve stolním tenisu. Turnaje, pořádaného sportovní komisí obce ve stolním tenisu
Podolí, se zúčastnili v kategorii mládeže 3 hráči a v kategorii
dospělých 13 hráčů.
V kategorii mládeže bylo pořadí prvních tří následující:
1. Aleš Sedlář
2. Radek Matuštík
3. Dalibor Mitana
V kategorii dospělých bylo pořadí prvních tří následující:
1. Rostislav Toman
2. Zbyněk Křen
3. Libor Hanáček
Ve stejný den, na svátek Svatého Štěpána, se uskutečnil Vánoční Vánoční koncert
koncert v kapli Svatého Ducha v podání Chrámového sboru v kapli Svatého
z Blatničky pod vedením Františka Pančíka. Na varhany hrál David Ducha
Pančík.
V programu zazněly tyto skladby:
František Xaver Brixi – Pastorela C dur
Josef Schreier – Missa Pastoralis (in C Boemica)
Anonym – Hledání noclehu
Karel Bříza – Co se tak svítí v Betlémě
Jan Křtitel Kuchař – Pastorela D dur
Adam Michna z Otradovic – Vánoční vinšovaná pošta
František Xaver Thuri (1939– ) – Pastorela F dur (Hvězda jasná)

22

Lidové koledy – Veselé vánoční hody, Tichá noc,
Vánoční koncert
Narodil se Kristus Pán
v kapli Svatého
Josef Seger – Christus nobis natus est
Ducha
Osmnáctičlenný smíšený sbor nacvičoval program od září. Hlavní
část programu, Missa Pastoralis (in C Boemica) od Josefa Schreiera
je pastýřskou mší s ryze moravskou melodikou. Základem mše jsou
pastorely, což jsou drobné scénky s pastýřskými náměty. Střídají se
zpěvy v jazyce českém, latinském a ve valašském nářečí. Vyjadřují
spontánní radost pastýřů z narození Páně. V době vzniku kolem roku
1755 – 1760 a po dobu více než sto následujících let byla tato mše
velmi populární. Hrála se ve venkovských kostelech po celé Moravě.
Hráli ji i v Čechách, ale také na území dnešního Polska a v Uhrách.
Letošní Silvestrovský pochod byl zajímavý tím, že na startu pochodu Silvestrovský
u Obecního úřadu v Podolí bylo 35 účastníků. Na konci putování pochod
v Hradčovicích v Hospodě U Holuba bylo o 10 vyznavačů zimní
turistiky více. K tomu je třeba připočítat i 3 pejsky.
Na nenáročnou trasu výšlapu si opět někteří z účastníků vzali vzorky
domácích výpěstků na zahřátí. Také v tomto roce scházela
k pochodu sněhová kulisa.
Pohyb obyvatel v roce 2011 byl následující:
narození:
7
zemřelí:
9
sňatky:
7

Obyvatelstvo

Datum a jména narozených občánků:
11.1. Matyas Révay č.p. 286
7.2. Matouš Potomák č.p. 233
22.6. Aneta Brostíková č.p. 142
2.8. Tereza Tvrdoňová č.p. 249
9.8. Barbora Smetanová č.p. 166
7.9. Michaela Ševečková č.p. 165
27.12. Eunika Hrdinková č.p. 150
V letošním roce nás navždy opustili tito občané:
2.1. Anežka Křiváková č.p. 184 – 80 let
9.1. Antonín Snopek č.p. 82 – 93 let
22.1. Bohumil Škrášek č.p. 89 – 76 let
8.2. Růžena Jakšíková č.p. 132 – 92 let
17.4. Anna Smetanová č.p. 166 – 64 let
13.5. Antonín Klvaňa č.p. 106 – 91 let
12.7. František Novotný č.p. 217 – 81 let
21.10. František Pestl č.p. 20 – 86 let
20.11. František Podškubka č.p. 69 – 69 let
K 31. prosinci 2011 měla naše obec 861 obyvatel.
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Končí zápis kroniky obce za rok 2011 a událostí, které se v průběhu Závěr
tohoto roku odehrály v naší obci.
V letošním roce se místní knihovna aktivně zapojila do dění
v Podolí, a to pořádáním akcí pro děti. V obci také vznikl ženský
pěvecký sborek. Určitě se máme na co těšit i v následujícím roce
2012.
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