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ZÁPISU

Začátek února přinesl třeskutou zimu. V některé dny dosahovala Úvod
teplota -18°C. 8. února byla schválena přímá volba prezidenta
republiky. Příští rok tak všichni občané budou poprvé volit hlavu
státu.
Na přelomu července a srpna se v Londýně uskutečnily 30. letní
olympijské hry. Naši sportovci se v početném poli závodníků pěti
kontinentů neztratili. Zlaté medaile získali skifařka Miroslava
Knapková, oštěpařka Barbora Špotáková, moderní pětibojař David
Svoboda a Jaroslav Kulhavý v závodě horských kol.
14. září byl v celé zemi zaveden zákaz prodeje tvrdého alkoholu
v důsledku zvýšeného počtu úmrtí. Zákaz trval 13 dnů. Do konce
roku zemřelo celkem 37 lidí na otravu methylalkoholem. Listopad
byl ve znamení tenisu. Družstvo žen obhájilo v domácím prostředí
1. místo ve Fed Cupu. Poté také muži v domácím prostředí získali
„salátovou mísu“, když vyhráli po 32 letech Davis Cup.
Město Uherské Hradiště dostalo na začátku roku ocenění „Historické
město roku 2011“. Anketu o nejznámější osobnost regionu vyhrál
folklorista a primáš Hradišťanu Jura Pavlica. 24. července začala
v Uherskohradišťské nemocnici položením základního kamene
výstavba centrálního pavilonu. Náš spoluobčan Ing. Vladimír Mana
byl zvolen v podzimních volbách do zastupitelstva Zlínského kraje.
Nový rok začíná 1. ledna deštěm. V následujících dnech se teplota po Počasí
ránu drží na hodnotě do +5°C, odpoledne pak lehce nad tímto
maximem. 5. ledna se přes celé naše území přehnala silná vichřice
s deštěm. Déšť nám poté zpříjemňoval počasí až do konce první
dekády. Prostřední lednová dekáda přináší proměnlivé počasí. Ranní
i denní teploty se pohybují okolo 0°C. 15. leden je prvním dnem
v tomto roce, kdy se teplota přes den nevyšplhá nad bod mrazu.
Sněžit začíná 17. ledna. V dalších dnech ale přichází obleva. Začátek
poslední dekády je upršený. Ranní teploty jsou kolem +2°C, po
obědě je ještě o +3°C více. Od 26. ledna se začíná velmi rychle
ochlazovat. V tomto období jsou ranní teploty pod hranicí -10°C,
přes den se teplota drží pod bodem mrazu. 31. leden je v prvním
měsíci nejstudenějším dnem. Ráno ukazuje teploměr -14°C,
odpoledne je -7°C.
Mrazivé počasí z konce ledna plynule přechází i do měsíce února.
V některých částech republiky jsou ranní teploty i -30°C. V první
dekádě je nejchladnějším ránem sobota 4. února, kdy rtuť teploměru
ukazuje -18°C, v dalších dnech zůstává teplota ráno pod hranicí
-10°C. Přes den se pak drží na této hodnotě. 7. února lehce sněží.
Vrstva sněhu je okolo 3 centimetrů. Také druhá dekáda pokračuje
mrazivým počasím. Pondělí 13. února je v Podolí nejstudenějším
dnem letošní zimy. Ráno je naměřeno -19°C. Poté se otepluje. A už
za dva dny je ranní teplota jen -2°C a přes den se udržuje slabě nad
nulou. Končí tak třítýdenní období celodenních mrazů. Také se hlásí
o slovo sníh. Do pátku 17. února, kdy se koná dětský fašank, ho
napadne 15 cm. Ve dne se však teplota šplhá přes +5°C, a tak sníh
pomalu začíná tát.

4

Poslední únorová dekáda má značně proměnlivé počasí. Ráno se Počasí
střídají teploty pod i nad bodem mrazu. Odpoledne většinou mezi
+5°C až +10°C. Po sněhu už není ani památky.
První březnové dny jsou velmi teplé. Ranní teploty kolem +5°C,
odpolední ještě o 5 stupňů vyšší. V polovině dekády se ochlazuje na
ranních -5°C a odpoledních +5°C. Rozmanitost březnového počasí se
projevuje v kolísání teplot. 7. března je teplota ráno -9°C, o den
později +1°C. 9. března se probouzíme do rána, kdy napadly 3 cm
sněhu. Je to poslední sníh letošní zimy. A protože odpolední hodnoty
teplot jsou +5°C, sníh rychle taje. Ve druhé dekádě se začíná
oteplovat. Ranní hodnoty vykazují +5°C, odpolední až +15°C.
Výkyvy teplot jsou i v této dekádě. Zatímco 14. března je ráno +8°C,
tak 15. března -2°C. Ke konci dekády padají teplotní rekordy na
mnoha místech republiky. Odpoledne teplota stoupá až na +20°C.
Krásná předzvěst blížícího se jara. V poslední dekádě pokračuje
příliv teplého počasí z předchozích dnů. Ranní hodnoty jsou okolo
bodu mrazu, odpoledne se pohybují v rozmezí od +15°C do +20°C.
Tím, že v březnu spadlo minimum srážek, je půda hodně vyschlá.
Střídání teplot se nevyhnulo ani této dekádě. 27. března se
probouzíme do rána s teplotou -3°C, o dva dny později je to už
+10°C.
Začátek měsíce dubna a celá první dekáda jsou ve znamení střídání
teplot jak v předcházejícím měsíci. V prvních dnech jsou hodnoty
teplot ráno nad bodem mrazu, odpoledne na +10°C. Nejtepleji je
4. dubna, kdy se odpoledne zastaví rtuť teploměru na +18°C. Na
velikonoce se však ochlazuje. Na Boží hod velikonoční je ráno -1°C,
přes den +6°C a přichází sníh s deštěm. O velikonočním pondělí je
přes den o něco tepleji. A k tomu celé odpoledne svítí slunce.
Nejchladnějším ránem je 10. duben s teplotou -3°C. Ve druhé dekádě
se nejdříve pomalu otepluje. Od 14. dubna se ale opět vrací
chladnější ráz počasí, ke kterému se přidává i déšť. Až ke konci
dekády se vrací na oblohu jarní sluníčko a s ním i vyšší teploty.
Poslední dekáda začíná pro změnu zase deštěm. Od 25. dubna se
teploty šplhají od jarních až k těm letním. V závěru měsíce začínají
tropická vedra, kdy teplota přes den je nad hodnotou +30°C. I rána
jsou velmi teplá.
Letní ráz počasí pokračuje i na začátku měsíce května. Od 3. května
se o slovo hlásí déšť. Až do 7. května prší každý den. Půda však byla
tak vyschlá, že si s touto závlahou bez problémů poradila.
V prostřední dekádě se citelně ochlazuje. Ledoví muži opravdu přišli
na čas. Teploty se ráno sice drží na hodnotě +5°C, ve dne se ale
nevyšplhají přes +10°C. Skutečný květnový mrazík přichází
nenápadně až 18. května. Jeho síla -3°C napáchala hodně škod. Na
zahradách pomrzla bazalka, vinná réva, ale také fazole a některé
odrůdy brambor. Konec května je ve znamení čekání na déšť. A jak
se zpívá v hymně Kunovského léta – U Hradišťa pršalo, u nás ani
nekaplo. Toto úsloví se vyplnilo doslova. V našem okolí zapršelo
hned několikrát. V Podolí nespadla ani kapka deště. Teploty šly
nahoru. Ty ranní na +15°C, odpolední na +25°C.
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Vytoužený déšť přišel až ráno 1. června. Teploty se snížily o pět Počasí
stupňů. Celá první dekáda byla ve znamení deště. Pršelo skoro každý
den. Stejný ráz počasí pokračuje i v první polovině druhé dekády. Od
16. června se ale razantně otepluje. Ráno se rtuť teploměru zastavuje
na +20°C. Ve dne se přehoupne přes tropickou třicítku. 20. června
padají teplotní rekordy po celé republice. V Podolí je odpoledne
zaznamenána teplota +33°C. Následující den, kdy začíná léto
i poslední dekáda v červnu, se o slovo hlásí dešťové přeháňky. Prší
do poloviny dekády. Závěr měsíce je už ale opět v režii tropického
počasí.
Tropická vedra pokračují i na začátku měsíce července. V noci na
1. července teplota neklesá pod +23°C. A tak tu máme jednu
z prvních tropických nocí. Přes den ukazuje rtuť teploměru +35°C.
To je letos nejvyšší naměřená teplota v naší obci. Tropický ráz
počasí trval až do 12. července. Poté se prudce ochlazuje. Ranní
teploty jsou na hodnotě +10°C, odpolední v rozmezí +15°C až
+20°C. S ochlazením přichází vydatné srážky. Do konce dekády prší
každý den. V poslední dekádě se vrací tropické počasí. To s sebou
přináší 28. července velké bouřky z horka.
A tropické počasí pokračuje i na začátku srpna. Ke konci úvodní
dekády se ochlazuje na příjemných ranních +10°C až +15°C
a odpoledních +25°C. Ve druhé dekádě se ráno teplota drží okolo
+10°C, přes den na hodnotě +20°C. Neprší už skoro měsíc a tak je
půda hodně vyschlá. 20. srpna je odpoledne +35°C, tím je vyrovnána
zatím nejvyšší teplota v Podolí z 1. července tohoto roku. Třetí
srpnová dekáda začíná opět tropickými teplotami přes den. Rána už
nejsou tak teplá, teplota se drží v rozmezí +15°C až +20°C. Trochu
zapršelo 23. srpna. Ale už odpoledne zase svítilo slunce. 31. srpen
s sebou přináší déšť, ale i jednu zajímavost. Ranní teplota je vyšší
než ta denní. Bylo to jedno z nejteplejších rán s teplotou +23°C, přes
den pak bylo o 3°C méně.
Na začátku září je počasí proměnlivé. Počáteční deště ustupují a poté
se ranní teploty drží v rozmezí +10°C až +15°C, odpoledne kolem
+20°C. Nejstudenější ráno je 6. září, kdy je naměřeno jen +6°C. Ke
konci dekády stoupají teploty ráno na +15°C, přes den i k +25°C.
Druhá dekáda s sebou přináší déšť. A také snížení ranních teplot.
Zatímco 12. září bylo ráno +20°C, následující den ukázala rtuť
v teploměru +9°C. Přes den se teplota šplhá k +20°C. Poslední
dekáda začala velkým ochlazením. 21. září byly ráno jenom +3°C.
Přes den se teplota pohybuje od +10°C do +15°C. V prvních dnech
této dekády prší. 27. září se opakuje úkaz z konce srpna, kdy je ráno
naměřena vyšší teplota než přes den. Ranní má hodnotu +20°C,
odpolední pak +19°C.
Úvod měsíce října je ve znamení krásného podzimního počasí.
Přišlo k nám „babí léto“. 4. října večer se přes Podolí přehnala
bouřka. Ještě intenzivnější déšť začal nenápadně v sobotu 6. října
večer. Pršelo dva dny. Babí léto pokračuje i v druhé dekádě. Ranní
teploty jsou v rozmezí +5°C až +10°C, odpolední nad +10°C.
16. října přišel opět déšť.
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Stejný ráz počasí se přenáší i do třetí říjnové dekády. Ráno se Počasí
začínají objevovat i mlhy. Zlom nastává 27. října, kdy se citelně
ochladilo a celý den vydatně prší. 28. října napadl první letošní sníh.
Po obědě sice roztál, ale všem nám připomněl, že zima už se blíží.
Do konce měsíce se ranní teploty držely těsně nad bodem mrazu,
odpolední pak okolo +5°C.
Pravé dušičkové počasí připadlo na začátek listopadu. Ranní teploty
se pohybují kolem +5°C. Přes den rtuť teploměru ukazuje +10°C.
V neděli 4. listopadu dokonce až +15°C. Ochlazení s deštěm přišlo
o dva dny později. Také druhá dekáda je podobná té první. I co se
teplot týká. Ke konci dekády se ochlazuje na ranních +3°C až +5°C.
Odpoledne se teplota šplhá jen slabě přes +5°C. Za to v poslední
dekádě se otepluje. Ranní teploty dosahují k +10°C, přes den
i malinko nad tuto hodnotu.
Začátek prosince nám připomíná, že paní Zima drží otěže pevně ve
svých rukou. Ráno se teplota drží pod -5°C. Přes den je těsně pod
bodem mrazu. 4. prosince na Barborku pokryje celé území Zlínského
kraje slabý poprašek sněhu. 9. prosince bylo ráno -12°C. Následující
den se oteplilo a začalo velmi intenzivně sněžit. Výše sněhové
pokrývky je nad 10 cm. Ale velké oteplení v polovině druhé dekády
je doprovázeno táním sněhu. Idylu bílých vánoc navozuje sněžení
dva dny před Štědrým dnem. Napadlo více než 10 cm sněhu. Těsně
před vánocemi se však otepluje a sníh začíná pomalu tát. Na Štědrý
den se ještě drží, i když teploty mu nejsou nakloněny. Ráno je 0°C,
po obědě +4°C. Na Boží hod vánoční je ráno jeden stupeň pod
bodem mrazu, odpoledne pak +2°C. Na Štěpána přes den stoupá
teplota k +3°C, ráno je +1°C. Nejchladnějším ránem v této dekádě je
29. prosinec s teplotou -7°C. Silvestr má hodnoty teplot ráno -1°C,
odpoledne +2°C. Před půlnocí se otepluje až na +4°C. Fouká však
velmi silný studený vítr.
V letošním roce se konalo celkem 8 zasedání Obecního Obecní úřad
zastupitelstva. Na těchto zasedáních se mimo jiné schvaloval
rozpočet obce na další rok. Všechna zasedání zastupitelstva jsou
veřejná.
Na 11. zasedání, které se uskutečnilo 27. února, zastupitelstvo
schválilo:
- zachování současného systému vybírání poplatků za svoz TKO od
občanů obce Podolí beze změn
- výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu za
období od 1.7.2012 do 31.12.2012 na 250,- Kč. Každý občan obdrží
po zaplacení tohoto poplatku zdarma 3 pytle určené na sběr plastů
- stanovení úkolu pro komisi životního prostředí, spočívající
k výběru vhodných lokalit pro rozmístění odpadových nádob
v obci Podolí
- schvaluje členský příspěvek Obce Podolí pro MAS Dolní Poolšaví
na rok 2012 ve výši 9.000,- Kč
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- žádost předsedy redakční rady obecního zpravodaje Ing. Vladimíra Obecní úřad
Many pro doplnění redakční rady zpravodaje o paní Zuzanu
Kubáňovou
- žádost obce Popovice o spolufinancování údržby a oprav podchodu
pod silnicí I/50 s tím, že obec Podolí bude přispívat na údržbu toho
objektu polovinou celkově vynaložené částky, maximálně však
20.000,- Kč za jeden kalendářní rok
- pronájem bytu pro osoby s vymezenými příjmy – Dražné č.p. 287/1
panu Ondřeji Duháňovi na dobu od 1.3.2012 do 31.12.2012
- žádost pana Jiřího Šišáka o umístění zařízení pro vysílání internetu
na střechu budovy kulturního domu
- zaslání žádosti o dotaci na stavební akci „ZŠ Podolí – výměna oken
a zateplení“ dle vyhlášené výzvy Operačnímu programu Životního
prostředí zpracovanou Ing. Miroslavem Košinou
- rozsah stavební akce „Zpevněná cesta“, zpřístupňující lokalitu
Dražné dle projektové dokumentace do výše 60.000,- Kč
- žádost pana Antonína Křiváka, Podolí o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 10.000,- Kč na Mistrovství světa ve střelbě
z předovek.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost Pozemkového úřadu
v Uherském Hradišti o spolupráci při získávání souhlasu majitelů
pozemků k provedení stavby „Protipovodňová ochrana trati
Záhumenské, k.ú. Podolí nad Olšavou“. Majitelům dotčených
pozemků bude nabídnuto odkoupení těchto pozemků za cenu
10,- Kč/1m2.
12. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 21. března. Zastupitelstvo
obce schválilo:
- smlouvu o půjčce pro Tělovýchovnou jednotu Podolí ve výši
260.000,- Kč na uhrazení prací, které budou provedeny v rámci
projektu, vztahujícího se k dotaci od SZIF na budovu hráčských
kabin
- finanční příspěvek na činnost Tělovýchovné jednotě Podolí ve výši
80.000,- Kč, ČOS Sokol Podolí 10.000,- Kč, Základní organizace
Českého svazu chovatelů Podolí 6.000,- Kč a Sdružení pro
výstavbu Kaple svatého Ducha v Podolí 40.000,- Kč
- rozpočtový výhled Obce Podolí na období 2013 až 2018.
Na 13. zasedání, které se uskutečnilo 20. června, zastupitelstvo
schválilo:
- pronájem zemědělských pozemků p.č. 5323 o výměře 3173 m2, p.č.
5362 o výměře 4464 m2, p.č. 5438 o výměře 34146 m2, p.č. 5321/2
o výměře 3193 m2 a p.č. 5441 o výměře 13502 m2 panu Josefu
Fikselovi, Hradčovice na dobu 5 let s tím, že nájemní cena za 1 ha
pozemku činí 1000,- Kč a nájemce uhradí každoročně daň
z nemovitostí za tato pozemky
- proplacení faktury Ing. Miroslavu Košinovi za projekční práce
provedené v souvislosti se žádostí o dotaci na zateplení budovy
Základní školy v Podolí ve výši 6440,- Kč
- odvolání Mgr. Martiny Kozelkové z funkce ředitelky Základní
školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvková organizace
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- vyhlášení konkursu na nového ředitele Základní školy a Mateřské Obecní úřad
školy, Podolí, příspěvková organizace
- schválení závěrečného účtu obce Podolí za rok 2011, včetně zprávy
o přezkoumání hospodaření Obce Podolí za rok 2011 – bez výhrad
- schválení výsledku hospodaření Základní školy a Mateřské školy,
Podolí, příspěvková organizace a převod výsledku hospodaření do
rezervního fondu
- schválení závěrečného účtu Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku
obcí za rok 2011, včetně zprávy č. 440/2011/KŘ o výsledku
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Dolní Poolšaví za rok 2011 – bez výhrad
- schválení finančního příspěvku 30000,- Kč z rozpočtu Obce Podolí
pro ZO ČZS na opravu stodoly, která je v jejím vlastnictví
- schválení finančního příspěvku 13000,- Kč z rozpočtu Obce Podolí
na výdaje spojené s vydáním CD dívčího folklorního sdružení
Děvčice
- schválení finančního příspěvku 20000,- Kč z rozpočtu Obce Podolí
pro občanské sdružení Folklor a kultura v Podolí na nákup krojů
pro ženský pěvecký sborek Podolské Frišky
- žádost TJ Podolí o finanční příspěvek ve výši 21000,- Kč pro
činnost mládeže
- příspěvek Zlínskému kraji na zajištění základní dopravní
obslužnosti pro rok 2012 ve výši 61670,- Kč
- nabídku pana Andreje Duháně na oplocení dětského hřiště Záhumní
s tím, že celkové náklady na provedené práce včetně výměny
oplocení budou do výše 30000,- Kč.
14. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 1. srpna. Zastupitelstvo
obce schválilo:
- nabídku J&T banky na zhodnocení volných finančních prostředků
Obce Podolí a převod částky 2500000,- Kč na jednoletý
termínovaný vklad u této banky. Současně pověřuje starostu obce
Ing. Miroslava Křižku podepsáním příslušné smlouvy vztahující se
k tomuto termínovanému vkladu
- termín konání hodů v Podolí na sobotu 20. října
- pořadatele hodů v roce 2012 v Podolí – Folklor a kultura v Podolí,
občanské sdružení a kulturněspolečenská komise Obce Podolí
- žádost paní Ludmily Svobodové o pronájem obecního bytu č. 288/1
pro občany obce Podolí s vymezenými příjmy.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- nabídku Ing. Petra Havlase na odkoupení rozestavěné části spodní
stavby nacházející se za garážemi vedle spodní části kulturního
domu
- zprávu místostarosty obce Ing. Jaromíra Hastíka o potřebě opravy
dřevěného kříže Spasitele u prodejny Dolanka.
Na 15. zasedání, které se uskutečnilo 15. srpna, zastupitelstvo
schválilo:
- jmenování Mgr. Heleny Jančářové ředitelkou Základní školy
a Mateřské školy, Podolí, příspěvková organizace
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- nájemní smlouvu na zemědělské pozemky parc. č. 5123/1, výměra Obecní úřad
2774 m2, parc. č. 5123/23, výměra 1164 m2, parc. č. 5123/24,
výměra 1372 m2, parc. č. 5123/25, výměra 1210 m2, parc. č.
5123/26, výměra 1308 m2, všechny v k. ú. Popovice u Uherského
Hradiště. Nájemce pan Josef Fiksel, Hradčovice č.p. 261, doba
nájmu 5 let s tím, že cena nájmu za 1 ha pozemku činí 1000,- Kč
a nájemce uhradí každoročně daň z nemovitostí za tyto pozemky
- nájemní smlouvu na zemědělské pozemky parc. č. 4439, výměra
277 m2, parc. č. 4440, výměra 584 m2, parc. č. 4570, výměra 3358
m2, parc. č. 4574, výměra 3594 m2, parc. č. 4898, výměra 3809 m2,
parc. č. 4181, výměra 4902 m2, parc. č. 4548, výměra 9805 m2,
parc. č. 4775, výměra 1921 m2, parc. č. 4834, výměra 1461 m2,
parc. č. 4880, výměra 1483 m2, parc. č. 4907, výměra 2118 m2,
parc. č. 4834, výměra 4111 m2, parc. č. 5010, výměra 10591 m2,
parc. č. 5040, výměra 14599 m2, parc. č. 5123, výměra 1594 m2,
parc. č. 5322, výměra 1821 m2, parc. č. 4256, výměra 199 m2, parc.
č. 4180, výměra 920 m2, parc. č. 4161, výměra 2229 m2, všechny
v k. ú. Podolí nad Olšavou. Nájemce pan Josef Fiksel, Hradčovice
č.p. 261, doba nájmu 5 let s tím, že cena nájmu za 1 ha pozemku
činí 1000,- Kč a nájemce uhradí každoročně daň z nemovitostí za
tyto pozemky.
16. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 11. října. Zastupitelstvo
obce schválilo:
- smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 244 (mateřská
škola) s MUDr. Martinem Pačkou k provozování ordinace zubního
lékaře. Doba nájmu je 10 let
- výjimku z počtu žáků v třídách Základní školy a Mateřské školy,
příspěvková organizace, pro školní rok 2012-2013
- záměr výměny oken v budově základní školy v Podolí
- záměr vydání kalendáře obce Podolí na rok 2013
- nabídku publikace „Olšava ví svoje“ PaedDr. Jiřího Jilíka s tím, že
Obec Podolí objedná 50 ks výtisků této knihy
- pronájem obecního bytu č. 287/2 pro občany s vymezenými příjmy
paní Ludmile Anikej, s dobou nájmu do 30.6.2013.
Na 17. zasedání, které se uskutečnilo 20. listopadu, zastupitelstvo
schválilo:
- nabídku Ing. Petra Kročila na změnu projektové dokumentace
„Revitalizace kulturního domu - Podolí“, týkající se přeložení 4
parkovacích míst
- uzavření Smlouvy o zabezpečení požární ochrany s Městem
Kunovice, s tím že finanční příspěvek za plnění předmětu této
smlouvy bude sjednán ve výši 20000,- Kč za rok na hašení požárů
a provádění záchranných a likvidačních prací při živelných
pohromách a jiných mimořádných událostech na území obce Podolí
a ve výši 5000,- Kč za rok za preventivní činnost jednotky SDH na
území obce Podolí (seznámení se s vodními zdroji a rozmístěním
hydrantů, provedení námětového cvičení s technikou v celkové
délce 8 hodin) zaměřeného tematicky na činnosti po dohodě s obcí
Podolí
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- uzavření smlouvy s firmou Bárny agro s.r.o., Jakubovice 38, 563 01 Obecní úřad
Dolní Čermná na nákup přívěsného komunálního sypače
- uzavření smlouvy o dílo s firmou Flora servis – Lubomír Straka,
Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno na výrobu, dodávku a instalaci
prvků dětského hřiště Záhumní.
18. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 22. prosince.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- obecně závaznou vyhlášku Obce Podolí č. 1/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V příloze
této obecně závazné vyhlášky se stanovuje výše předmětného
poplatku na 500,- Kč za jednoho občana za kalendářní rok
- prodloužení nájemní smlouvy do 30.6.2013 na byt pro osoby
s vymezenými příjmy v Podolí č. 287/2 uzavřené s panem
Ondřejem Duháněm
- smlouvu
o
bezúplatném
převodu
majetku
uzavřenou
s Mikroregionem Dolní Poolšaví, svazkem obcí, nám. Svobody
361, 686 04 Kunovice a Obcí Podolí, týkající se převodu mobiliáře
– dřevěné odpočívadlo, venkovní mapa, ukotvený odpadkový koš
a dřevěný stojan na kola do vlastnictví Obce Podolí
- obecně závaznou vyhlášku Obce Podolí č. 2/2012 o podmínkách, za
kterých lze uskutečňovat nabídku, prodej zboží a poskytovat služby
mimo provozovnu určenou k tomuto účelu na území obce Podolí.
Obecně závazná vyhláška zakazuje podomní prodej a zakazuje
podomní nabízení zboží a služeb
- přijetí finančního daru ve výši 10000,- Kč od pana Petra Krče na
pořízení mobiliáře dětského hřiště
- poskytnutí finančního příspěvku Českému svazu včelařů, základní
organizaci Uherské Hradiště ve výši 2000,- Kč
- rozpočtové provizorium Obce Podolí na rok 2013.
Hospodaření obce Podolí za rok 2012
Celkový příjem obce za rok 2012:
Celkové výdaje obce za rok 2012:

7569245,- Kč
5817775,- 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
poplatky od občanů - svoz TDO
- kanalizace
- ze psa
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1135863,- Kč
154303,- Kč
1354585,- Kč
2732059,- Kč
443954,- Kč
345096,- Kč
47000,- Kč
5850,- Kč

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

Obecní úřad
969868,- Kč
676512,- Kč
515397,- Kč
389334,- Kč
141140,- Kč
354872,- Kč

Také v letošním roce je zásobování občanů v obci Podolí na stejné Zásobování
úrovni jako v minulých letech. Základní potraviny jsou poskytovány
občanům ve dvou prodejnách se smíšeným zbožím. Už čtvrtý rok
funguje prodejna mraženého masa a mražených výrobků v areálu
firmy KOVÁŘ. V průběhu roku přijíždí do obce i prodejci obuvi
a textilu. Pěstitelé zeleniny a ovoce si k nám najdou cestu se
sortimentem svých výpěstků v létě a na podzim. Za většími nákupy
zajíždí naši občané do supermarketů v Kunovicích, Uherském
Hradišti a Uherském Brodě.
Výstavba a hlavně dostavba nových rodinných domů v lokalitě Výstavba
Dražné II pokračuje i tento rok. Většina domů je již dokončena. Na
posledních dvou volných parcelách se také začalo stavět. Několik
domů v obci se dočkalo stavebních úprav včetně nových fasád.
Při úpravě nového jízdního řádu vlaků i autobusů nebyly až na malé Doprava
výjimky zaznamenány větší změny v osobní dopravě. Spojení
s oběma městy - Uherským Brodem i Uherským Hradištěm zůstává
na stejné úrovni jako v předcházejícím roce. Je nutné zmínit také
významnou úpravu u železničního dopravního spojení mezi
Přerovem a Břeclaví, kde byl zaveden pravostranný provoz. Nástup
cestujících na zastávkách bude vpravo ve směru jízdy, tedy na
opačné straně než doposud.
Ve druhém pololetí školního roku 2011/2012 se žáci naší Základní Základní škola
školy v Podolí kromě školní výuky účastnili také různých kulturních
a společenských akcí.
V pátek 6. ledna jsme navštívili interaktivní výstavu „Učíme se hrou“
v Amfíku v Popovicích. Ve středu 11. ledna jsme jeli vlakem do
Uherského Hradiště do knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana,
abychom se dozvěděli více o knihách a o tom, jak to v takové
knihovně funguje.
V pátek 10. února k nám do školy zavítala slečna Pavelčíková
z přírodovědného centra TRNKA v Uherském Hradišti, která nás
blíže seznámila se zástupci hmyzu. Přinesla s sebou nejenom
fotografie mravenců, motýlů, brouků a vážek, ale také živé červy
a obrovské šváby.
V pátek 17. února dopoledne se u obecního úřadu sešli účastníci
fašankové obchůzky v maskách. I přes tuhou zimu nás bylo hodně.
Chlapci ze základní školy předvedli ukázky tance Podšable a všichni
jsme si zazpívali tradiční fašankové písničky.
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V sobotu 3. března pořádala škola v Kulturním domě v Podolí Základní škola
karneval pro děti. Opět se projevila nápadivost, pohotovost, zručnost
a šikovnost při vymýšlení nejrůznějších masek.
8. března jsme se vlakem vydali do Uherského Hradiště do kina
Hvězda na muzikál West Side Story, který byl plný „chytlavých“
písniček, z nichž mnohé se nám velmi líbily.
V pátek 16. března se konalo v Uherském Hradišti v Klubu kultury
okresní kolo 38. ročníku pěvecké soutěže „Zazpívej, slavíčku“. Mezi
účinkujícími byly i čtyři naše zpěvačky Pavlína Vlčnovská, Kateřina
Švachová, Tereza Jurtíková a Diana Chrástková.
28. března se uskutečnilo v naší škole „Tvořivé odpoledne“ pro
maminky, babičky, tetičky a dětičky.
V pondělí 16. dubna jsme chtěli jet na kolech do Uherského Hradiště
na dopravní hřiště, ale počasí nám bohužel nepřálo, tak se jelo
vlakem. Na dopravním hřišti jsme se učili o dopravních značkách,
o povinné výbavě kola a o bezpečném provozu na silnici.
12. června se vybraní žáci účastnili plaveckých závodů základních
škol našeho okresu. Utvořili jsme smíšená družstva chlapců a děvčat
pro 4. a 5. třídu, která se zúčastnila závodu 50 metrů volným
způsobem. Velmi překvapila a potěšila žákyně 5. třídy Eva
Kunovjánková, která získala 1. místo v tak silné konkurenci jako
jsou registrovaní plavci v plaveckém oddílu v Uherském Hradišti.
O jednu sekundu uteklo 3. místo Daliboru Mitanovi.
Na pátek 22. června si žáci naší školy připravili slavnostní akademii
věnovanou výročí 130 let založení základní školy v Podolí.
Personální obsazení v Základní škole a Mateřské škole Podolí,
příspěvkové organizaci, pro školní rok 2012/2013 zaznamenalo
změnu v osobě ředitelky Základní školy, kterou byla jmenována
Mgr. Helena Jančářová.
Ředitelka školy: Mgr. Helena Jančářová
Vyučující Základní školy: Mgr. Martina Kozelková
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 si udělali 10. září výlet na kolech na
dětské dopravní hřiště v Uherském Hradišti.
5. listopadu jsme navštívili knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana
v Uherském Hradišti, kde jsme vyslechli výukový program
o pověstech našeho kraje.
Na úterý 13. listopadu byl naplánován výlet do Brna s návštěvou
hvězdárny a výstavy v Moravském zemském muzeu.
Společně s dětmi z mateřské školy jsme vystoupili 24. listopadu
v kulturním domě v Podolí na besedě s důchodci.
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V naší mateřské škole si děti převážně hrají, jsou však pro ně Mateřská škola
připraveny i vzdělávací akce. Do školy jsou zváni odborníci, kteří
děti seznamují s různorodými aktivitami.
Do tohoto rámce zapadá 5. března návštěva dvou canisterapeutických
pejsků. Lektorka z Centra pro výcvik psů Alfa přijela děti naučit, jak
se k nim správně chovat. Děti se naučily jak předejít zraněním
způsobeným psem, jak reagovat na cizí psy a jak o psy správně
pečovat.
Ve čtvrtek 5. dubna se děti z mateřské školy vydaly na velikonoční
obchůzku po vesnici.
5. června proběhlo na školkové zahradě pasování předškoláků na
opravdové školáky.
Ve středu 3. října byla školní zahrada v mateřské škole plná dýní. Na
programu bylo tvoření podzimní výzdoby a dýňových strašidýlek,
které se všem velmi povedly.
26. listopadu se v odpoledních hodinách uskutečnila brigáda
věnovaná podzimnímu úklidu ploch v areálu mateřské školy. Brigády
se kromě zaměstnanců mateřské školy zúčastnili i někteří rodiče se
svými ratolestmi. A především malí pomocníci měli radost z toho, že
i oni mohli pomoci svou malou ručkou.
Na začátku prosince se opět po roce objevil ve školce Mikuláš
v doprovodu anděla a čertů. Mikuláš se také zastavil v kulturním
domě při vánoční besídce. Koledy byly slyšet u vánočního stromečku
až do večerních hodin.
I v tomto roce místní knihovna jednak sama, ale také ve spolupráci Místní knihovna
s ostatními organizacemi v obci uspořádala 38 akcí, kterých se
zúčastnilo celkem 470 účastníků.
Rozšířila se provozní doba o další den, kdy probíhá „Všeználkova
knihovna“, která je určena zejména dětem.
Knihovna se poprvé zapojila do
mezinárodní akce Noc
s Andersenem a uspořádala první společné nocování v knihovně.
Na hřišti ve Žlebě byl zasazen kouzelný strom pohádkovník.
Rozšířila se nabídka půjčování časopisů a nově se v knihovně půjčují
také zvukové knihy na CD.
V roce 2012 měla místní knihovna 49 registrovaných čtenářů, z toho
19 čtenářů do 15 let.
Za celý rok navštívilo knihovnu celkem 665 čtenářů, kteří si
vypůjčili 961 knih různých žánrů.
Celkový počet vypůjčených knih podle žánrů byl následující:
naučná literatura pro dospělé: 79 knih
krásná literatura pro dospělé: 598 knih
naučná literatura pro mládež: 58 knih
krásná literatura pro mládež: 174 knih
zvukové knihy na CD: 52 kusů
Čtenáři si půjčili také 79 kusů časopisů.
Návštěvníků na internet bylo 200 čtenářů.
Na webové stránky se přihlásilo celkem 2117 návštěvníků.
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TJ Sokol Podolí, oddíl kopané měl v sezoně 2011/2012 jedno TJ Sokol Podolí
mužstvo dospělých a jedno žáků. Mužstvo dospělých TJ Podolí
hrálo základní třídu skupinu B. V tomto soutěžním ročníku hráli naši
fotbalisté zase o postup do vyšší soutěže. Předváděli líbivý
a kombinační fotbal a dávali soupeřům spoustu branek. Po podzimní
části soutěže vedli.
Zlom nastal na jaře při zápase na Žítkové, kdy údajně náš funkcionář
pan Hanák napadl domácího pomezního rozhodčího. Hlavní rozhodčí
zápas ukončil a kontumoval ve prospěch mužstva Žítkové. Podolí
bylo potrestáno pokutou a odpočtem bodů. Po tomto zápase se už
naši fotbalisté neudrželi v čele a skončili v soutěži na 3. místě se
ziskem 48 bodů.
Tento ročník byl pro naši žákovskou kopanou velmi úspěšný. Základ
mužstva tvořilo 7 hráčů, kteří v žácích končili. Všichni dohromady
byli základním pilířem úspěchu. Mladí fotbalisté soutěž vyhráli
a postoupili do vyšší soutěže se ziskem 66 bodů.
Plán našich akcí jsme plnili celkem dobře. Aktivní byly hlavně ženy, ČOS Sokol Podolí
které se kromě cvičení na míčích, každý měsíc scházely v klubovně
a zhotovovaly různé výrobky. Pletly košíčky, zdobily velikonoční
vajíčka, vyzkoušely si používání ubrouskové techniky, batikování,
výrobu dekoračních koulí, vánočních zvonečků a pletení.
Po celý rok se uskutečnilo několik cyklovýletů. V zimní části do
Nivnice a na Svatý Antoníček. Na jaře to byl cyklovýlet na
Smraďavku a do Starého Města. Samozřejmě nejvíce vyjížděk na
kole bylo v létě. Ať už to byl cyklovýlet spojený s turistickou
vycházkou na Lysou horu, nebo cyklovýlet na Javořinu a Vápenky.
Velmi se vydařil i prázdninový prodloužený víkend na kolech
v Babiččině údolí. Nesmíme zapomenout ani na poslední dva
cyklovýlety, a to do Kroměříže a na Rejdu.
Dále je nutné si také připomenout i tradiční akce jako je dětský den
s branným závodem a Mikulášskou besedu u cimbálu, kde opět
vystoupil Ženský pěvecký sborek Podolské Frišky.
Základní organizace Českého svazu chovatelů uspořádala ve dnech ZO ČSCH Podolí
15. a 16. září propagační přehlídku exotů, holubů, drůbeže a králíků.
V expozici drůbeže bylo k vidění 60 kusů drůbeže 16 druhů.
Expozice holubů nabídla 12 plemen holubů v celkovém počtu 40
kusů. Na výstavě bylo také zastoupeno 30 kusů králíků 11 plemen.
Dále byla k vidění i velmi početná expozice menších exotů. V ní byli
zastoupeni 7 druhy kanáři a 8 druhy cukruše. Expozici větších exotů
vévodil papoušek zpěvavý. Všechny vystavené exponáty byli
i prodejné. Největší zájem byl o andulky, a to především z řad dětí.
Stejnou pozornost věnovali návštěvníci výstavy i expozicím králíků
a drůbeže.
I když počasí bylo po oba dny spíše zamračené, přišlo se podívat na
propagační přehlídku našich chovatelů 180 návštěvníků, pro které
bylo připraveno občerstvení v podobě guláše, dršťkové polévky
a výborného burčáku.
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v tomto roce pro ZO ČZS Podolí
své členy a také pro ostatní občany z Podolí zajistila objednávku
brambor na sadbu, keřů a ovocných stromků. Členové základní
organizace věnují na jaře svou péči ošetřování ovocných stromů na
školní zahradě.
19. února se v rámci akce „Fašankový guláš“ zahrádkáři zúčastnili se
svým gulášem. Také tento rok byla završením celoroční činnosti
Výroční členská schůze, která se opět po roce konala v pátek 24.
února v kulturním domě. Na této schůzi jsou členové seznámeni
s výsledky hospodaření organizace za minulý rok. Ocenění za
dlouholetou činnost v základní organizaci si letos odnesli Marie
Hanáčková, František Fornůsek a Antonín Klvaňa. Tradiční košt
slivovice zahrádkáři zorganizovali 25. března v kulturním domě.
V letošním roce si ženský pěvecký sborek přidal do názvu Podolské Ženský pěvecký
Frišky. Na začátku prázdnin dostaly Frišky nové kroje, v kterých sborek Podolské
vystoupily poprvé mimo Podolí na Hodovém zpívání ve Vlčnově.
Frišky
Podolské Frišky bylo vidět i slyšet na Slavnostech vína a otevřených
památek 8. září v Uherském Hradišti. Poté už následují vystoupení
našich krojovaných zpěvaček v Podolí. Nejprve 20. října v rámci
Hodových slavností, o měsíc později na Besedě s důchodci.
A měsíc prosinec přináší dvě vystoupení. 8. prosince na Mikulášské
besedě u cimbálu a 27. prosince na Vánočním zpívání v kapli
Svatého Ducha.
Folková kapela Děvčice letos opět zahrála a zazpívala na koštu Folková kapela
slivovice 25. března v kulturním domě. V tomto roce Děvčice Děvčice
nahrály nové CD s písničkami z vlastní tvorby. Slavnostní křest se
uskutečnil 15. prosince v kulturním domě v Uherském Hradišti –
Sadech.
Klub dobré pohody uspořádal v letošním roce dvě besedy s PaedDr. Klub dobré pohody
Jiřím Jilíkem. První byla 21. března o knize „Jdu Slováckem
krásným“. Druhá beseda se uskutečnila těsně před vánocemi 18.
prosince. Besedovalo se nad novou knihou „Olšava ví svoje“.
19. února na akci „Fašankový guláš“ připravil ochutnávku svého
guláše i Klub dobré pohody.
Sdružení pro výstavbu kaple Svatého Ducha v Podolí v letošním roce Sdružení pro
organizačně zajistilo Tříkrálovou sbírku pro Charitu. Dne 27. května výstavbu kaple
proběhla Svatodušní poutní slavnost s vypouštěním holubic.
Svatého Ducha
Na čtyřicet krojovaných malých i velkých přišlo na říjnovou
„hodovou“ bohoslužbu. 27. prosince zazpíval v kapli Svatého Ducha
ženský pěvecký sborek Podolské Frišky.
Tak jako v celém uherskohradišťském regionu se i v naší obci Tříkrálová sbírka
v sobotu 7. ledna uskutečnila Tříkrálová sbírka. 9 dětských koledníků
a 3 dobrovolnice vykoledovali v Podolí úctyhodnou částku
19869,- Kč.
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V sobotu 16. června uspořádala kulturně-společenská komise Obce Vítání občánků
Podolí vítání našich nových občánků do života. Do života byly
uvítány tyto děti: Eunika Hrdinková, Matěj Raclavský, Lukáš
Lenhart, Amelie Mikulová a Lucie Strnadová.
První polovina února se nesla ve znamení velkých mrazů a díky tomu Bruslení ve Žlebě
se mohlo také v Podolí na hřišti ve Žlebě bruslit. Kluziště využívali
hojně rodiče s dětmi, sloužilo ke krasobruslení i ke hraní hokeje.
Fašanková obchůzka se letos konala pod taktovkou dětí z Mateřské Dětský fašank
školy a Základní školy. I když počasí malým fašančářům zrovna moc
nepřálo, vydalo se v průvodu 17. února na čtyřicet masek. Do
pochodu jim vyhrával na trubku mladý muzikant František Ševeček.
O den později se v kulturním domě konala ochutnávka gulášů pod Fašankový guláš
názvem „Fašankový guláš“. Guláše uvařili zahrádkáři, chovatelé,
Česká obec Sokolská, Klub dobré pohody, hráči stolního tenisu,
Myslivecké sdružení Boří a SEKS Podolí. Na výběr byl guláš
vepřový, hovězí, segedínský i se žampióny. Jako první byl vyprodán
zvěřinový guláš. Akce se zúčastnilo více než 100 občanů Podolí.
V loňském roce získala Obec Podolí dotaci od Nadace Děti-kultura- Nové herní prvky
sport, a tak byly v měsíci březnu nainstalovány na dětské hřiště na dětském hřišti
v ulici Záhumní tři nové herní prvky. Doufáme, že se dětem budou na Záhumní
nové houpačky i kreslící tabule líbit.
Březen, měsíc knihy, jsme oslavili 21. března besedou se Jdu Slováckem
spisovatelem PaedDr. Jiřím Jilíkem nad jeho knihou „Jdu Slováckem krásným
krásným“. Během podvečerního povídání, které zorganizovala místní
knihovna spolu s Klubem dobré pohody, jsme se dozvěděli mnoho
zajímavého o knihách autora, o dění v našem regionu, i o zvycích
a historii našeho kraje.
V neděli 23. března uspořádali zahrádkáři v Kulturním domě Košt slivovice
v Podolí 7. ročník koštu slivovice. O dobrou atmosféru se postarala
opět po roce folková kapela Děvčice. Vybrat nejlepší slivovici z 22
přihlášených vzorků nebylo vůbec jednoduché. Nakonec však bylo
v kategorii slivovice pořadí prvních tří následující:
1. Pavel Šišák č.p. 247
2. František Fornůsek, č.p. 151 a Jaroslav Štěrba, č.p. 248
3. Rostislav Toman, č.p. 13.
Noc s Andersenem proběhla v pátek 30. března v naší knihovně Noc s Andersenem
poprvé. Noc jsme věnovali 125. výročí narození Josef Čapka.
Pohádka i tvoření začalo v duchu pejska a kočičky. Děti si vyrobily
kočičí stojánek na tužky a loveckého psa. Osm spáčů prožilo noc
plnou pohádek a dobrodružství.
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Na Velikonoční obchůzku vesnicí se 5. dubna vydaly děti z mateřské Velikonoční hrkání
školy. Kluci v krojích s hrkači zastupovali zvony, které odletěly do
Říma. Děvčátka rozdávala krásná velikonoční přáníčka a všechny
děti společně zpívaly písničky o hrkání.
V pátek 13. dubna se v kulturním domě uskutečnil turnaj dětí ve Dětský turnaj
stolním tenise. Zúčastnilo se 7 dětí, které spolu hrály systémem ve stolním tenisu
každý s každým na dva vítězné sety. Děti bojovaly jako lvíčci, takže
o výsledku souboje často rozhodoval až třetí set.
Výsledky turnaje dětí:
1. Dalibor Mitana
2. František Ševeček
3. Tereza Jurtíková.
Duben je měsíc bezpečnosti, a proto kulturně-společenská komise ve Jízda zručnosti
spolupráci
sportovní
komisí,
Základní
školou
Podolí
a s Koordinačním centrem BESIPu zorganizovala „Jízdu zručnosti“.
Na hřišti na Záhumní 21. dubna prošly děti kontrolou technického
stavu kol, udělaly testy dopravních znalostí a pokusily se uspět
v dovednostní jízdě.
Všechny děti dostaly za účast v soutěži několik dárků. Nejlepší
jezdci byli oceněni diplomem a dalšími hodnotnými cenami. Velkým
lákadlem pro děti byla také šlapací autíčka a hlavně auta
bezpečnostních složek, hasičů a Policie ČR, kteří se akce zúčastnili.
Po získání dotací ve výši 220.000,- Kč vznikla možnost rekonstrukce TJ Podolí
stávající budovy skladu a bufetu. Přípravné a demoliční práce si rekonstruovalo
oddíl dělal svépomocí. Následné stavební odborné práce byly už
svěřeny stavební firmě Sýkora. Všechny práce byly provedeny
v termínu a bez velkých závad. Celková výše rekonstrukce dosáhla
260.000,- Kč. Na této celkové částce se finančně podílela Obec
Podolí. Na hřišti tak vznikla krásná společenská místnost s bufetem,
která jistě najde využití jak při fotbalových utkáních, tak i při
pořádání ostatních akcí v areálu fotbalového hřiště.
Největším lákadlem dětského dne pořádaného ČOS Sokol Podolí Sokolský den dětí
v sobotu 26. května byla bezesporu lanovka. O tom svědčí i to, že
nejmladšímu účastníkovi, který se projel na lanovce, byly jen dva
roky. Letos opět chyběla střelba ze vzduchovky. Bylo to dáno tím, že
začíná přibývat menších dětí.
Další disciplíny branného závodu to ale vynahradily. Ať už to byla
přírodní houpačka, přechod klády nebo hod na cíl. Svoji šikovnost
musely děti ukázat i při nahazování kroužků na kůl.
Na hřišti ve Žlebě pak byly pro děti na zpestření odpoledne
přichystány další atrakce jako hod na klauna a lovení rybiček. Pro
velmi malé děti se opět rozvinul strachový pytel. Počasí tentokrát
přálo, a tak si prosluněného dne užívali jak děti, tak jejich rodiče
i prarodiče.

18

O den později se v Kapli svatého ducha konala svatodušní poutní Svatodušní
slavnost. Na mši dorazilo několik dětí v krojích. Po mši následovalo poutní slavnost
vypouštění holubic. K příjemné náladě zahrála cimbálová muzika.
Také o naší obci můžeme říci, že v ní žije Mistr České republiky. Je I u nás máme
jím pan Antonín Křivák, který se zúčastnil Mistrovství České Mistra ČR
republiky ve sportovní střelbě z předovek za rok 2012 v disciplíně
Vetterli (perkusní puška replika). Mistrovství se konalo v Uherském
Ostrohu 7. a 8. června. V této disciplíně zvítězil nástřelem 98 bodů.
Před republikovým mistrovstvím se Antonín Křivák zúčastnil
v měsíci květnu závodů Grand Prix Austria 2012 v rakouském městě
Eisenstadt, kde v disciplíně Vetterli získal 3. místo a v disciplíně
Enfield (perkusní puška vojenská) pomohl k titulu družstvu České
republiky.
Další z vydařených akcí pro celou rodinu proběhla v sobotu 9. června Sportovní
na hřišti pod taktovkou fotbalového klubu TJ Podolí, Občanského dětský den
sdružení Podolané a sportovní komise Obce Podolí. Děti i dospělí si
prošli několik stanovišť se sportovními úkoly. Děti se mohly svézt
terénním autem, hrát si s obřími bublinami a na obličej si mohly
nechat namalovat obrázky.
Ze sportovních disciplín byly zajímavé všechny. Ať už to bylo
skákání v pytlech České pošty na čas, či střelba ze vzduchovky.
Fotbalové umění bylo zapotřebí převést jak při slalomu s míčem, tak
u pokutových kopů, kdy bylo nutné trefit pet láhev s vodou
umístěnou v bráně. Ani poslední disciplína úder golfovou holí nebyla
nikterak jednoduchá. Všechny děti dostaly občerstvení a také dospělí
se mohli občerstvit ve zbrusu novém sportovním a klubovém zázemí.
Na pátek 22. června si žáci základní i mateřské školy připravili Slavnostní
slavnostní akademii věnovanou výročí 130 let od založení základní akademie
školy. V dopoledních hodinách se akademie konala pro pozvané
žáky ze školy z Kunovic a Popovic a také pro Mateřskou školu
z Popovic, v odpoledních hodinách pro rodiče a přátele školy a také
pro širokou veřejnost. Na programu byl folklor, vážná hudba, tanec,
sport, zpěv, orientální tanec i divadlo. Vystoupení dětí se mimořádně
povedlo, všechny příchozí nejen potěšilo, ale i dojalo.
Mladá naděje hudby. O Františku Ševečkovi, č.p. 165 (10 let), to Mladá naděje hudby
platí dvojnásob. Navštěvuje Základní uměleckou školu v Uherském
Hradišti, obor dechové nástroje – trubka. Jeho učitelem je pan Ivo
Horký. Ve své věkové kategorii vyhrál okresní a krajské kolo
v oboru dechové nástroje – trubka. V rodině Ševečkových je
pokračovatelem tradice ve hře na trubku. Už jeho pradědeček
i prastrýc hrávali v dechovce. Naši spoluobčané měli možnost
Františka Ševečka slyšet na slavnostní akademii věnované 130 let od
založení základní školy v Podolí.
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Ženský pěvecký sborek Podolské Frišky v srpnu oslavil první výročí Podolské Frišky
svého založení. Zpěvačky si však o měsíc dříve nadělily pěkný dárek mají nové kroje
v podobě nových krojů. Premiéra to byla rovnou dvojnásobná,
protože poprvé vystoupily mimo Podolí, a to na Hodovém zpívání ve
Vlčnově.
4. srpna proběhlo na dětském hřišti ve Žlebě „Sportovní odpoledne Sportovní
– aneb registrační systém aut zase (na chvíli) v provozu“. Tuto odpoledne
sportovně – zábavnou akci zorganizovali pro všechny příznivce
pohybu, her a dobré nálady Obec Podolí, sportovní komise
a občanské sdružení Podolané. Na betonové hrací ploše se střídala
družstva mužů, urputně zápolících v nohejbalovém turnaji. Na
travnatých plochách si mezitím naše malé sportovní naděje i se
svými rodiči zkoušely základy petanque. Byla provedena zatěžkávací
zkouška nového zahradního krbu s udírnou, který postavil pan
Andrej Duháň. Všichni účastníci akce posléze ochutnali i vynikající
čerstvě vyuzené klobásky.
„V přírodě jsme jako doma“, pod tímto názvem se uskutečnilo Rozloučení
v soboru 25. srpna na hřišti ve Žlebě rozloučení s prázdninami. Akci s prázdninami
zorganizovala místní knihovna. V nabitém programu děti nejenom
soutěžily na různých stanovištích, ale shlédly i výcvik policejních
psů a dozvěděly se něco víc o dravých ptácích. Pavel Podškubka
představil dětem své želvy a kunu. Zpestřením programu bylo také
vystoupení podolského jezdce na velkém kole.
Ve dnech 7. – 9. září byla v Hodoníně uspořádána Českým svazem Úspěch našeho
chovatelů základní organizace Hodonín 42. Celostátní výstava chovatele
mladých králíků. Na této výstavě získal chovatel z Podolí pan Jan
Malina v kategorii mladých plemen králíků plemena českého
strakáče černobílého titul Mistr České republiky za rok 2012. Pan Jan
Malina je veden od roku 2000 u ministerstva zemědělství v registru
zachování genofondu tohoto plemena králíků.
Zahájení Slavností vína a otevřených památek se v pátek 7. září neslo Slavnosti vína
pod taktovkou Mikroregionu Dolní Poolšaví. Během slavnostního a otevřených
večera ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti naši obec památek
reprezentovali Radka a Vojtěch Onderkovi, kteří se představili
v tanečním pásmu složeném z hodových párů jednotlivých obcí
Mikroregionu Dolní Poolšaví.
Sobotního slavnostního průvodu se zúčastnilo za Podolí více jak
třicet krojovaných. V odpoledním programu Mikroregionu Dolní
Poolšaví u Obchodní akademie v Uherském Hradišti vystoupil
Ženský pěvecký sborek Podolské Frišky a malí zpěváčci Emmička
Révay, Alánek Ferenec a Emička Ferencová. Na výletních lodích po
Moravě pak Podolí zastupovala folková kapela Děvčice po vedením
Radky Ondrejkové.
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Voleb do zastupitelstva Zlínského kraje, které se uskutečnily v pátek Volby do zastupitelstva
12. října a v sobotu 13. října se v naší obci zúčastnilo 252 Zlínského kraje
oprávněných voličů. Z celkového počtu 685 oprávněných voličů to
bylo necelých 36 %. Odevzdáno bylo 247 platných hlasů, 5 hlasů
bylo neplatných.
Nejvíce hlasů v procentech získaly tyto volební strany:
Komunistická strana Čech a Moravy 22,67 % hlasů
Česká strana sociálně demokratická 22,67 % hlasů
Občanská demokratická strana 10,12 % hlasů.
V těchto volbách byl náš spoluobčan Ing. Vladimír Mana zvolen do
zastupitelstva Zlínského kraje.
Ačkoliv se v Podolí již druhý rok za sebou nedala dohromady Hodové slavnosti
hodová chasa, i přesto jsme si také letos připomněli tradice našich
předků. Našli jsme si důvod společně se sejít v ulicích obce a prožili
jsme krásné slunečné sváteční odpoledne. Po hodové mši v kapli
Svatého ducha se vydala čtyřicítka krojovaných k místostarostovi
a starostovi obce.
Na návsi u obecního úřadu se pak připojilo dalších čtyřicet dětí
v krojích z místní základní a mateřské školy. V hodinovém
odpoledním programu „Život s písničkú“ se za doprovodu cimbálové
muziky Čardáš vystřídala osmdesátka účinkujících, a to děti
z mateřské a základní školy, Ženský pěvecký sborek Podolské
Frišky, děcka z Podolí a další tanečníci a zpěváci.
Přípravy k oslavám tohoto významného výročí se prolínají celým
rokem 2012. Na přípravě se podílelo v průběhu roku všech 21 žáků
základní školy, 37 dětí mateřské školy společně s kolektivem
zaměstnanců. Žáci obou škol se v červnu představili se svým
vystoupením v kulturním domě na školní akademii. Celé oslavy
vyvrcholily v sobotu 20. října Dnem otevřených dveří v Základní
i Mateřské škole v Podolí.
Pro pamětníky a příznivce školy děti se svými učitelkami připravili
v prostorách obou budov zajímavé výstavy. V základní škole to byla
výstava starých školních pomůcek, vysvědčení, školních dokumentů
a didaktických her, doplněných o projekci videozáznamů a fotografií
z novějších aktivit školy. V mateřské škole se dnešní děti podivovaly
nad starými hračkami svých rodičů, které vykouzlily nejednu milou
vzpomínku na dětská léta.
Všechny vystavené exponáty zapůjčili občané Podolí, což poukazuje
na živý zájem o dění ve škole a její význam v životě obce. Příjemné
zážitky doplnilo vystoupení dětí při hodových slavnostech v pásmu
„Když jsem chodil do školy“, ve kterém se představili žáci základní
školy a „Malí řemeslníci“ v podání dětí z mateřské školy. Drobné
dárečky a kulinářské výrobky z dětských rukou si mohli všichni
zájemci zakoupit na jarmarku ve školním stánku. Zájem o výstavu
starých fotek a exponátů byl velký a mile nás překvapil. Po celé
odpoledne byly obě školy plné návštěvníků a pozvaných hostů. I přes
nízký počet žáků je vidět, že škola a školka v Podolí stále žije.
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130. výročí založení
Základní školy
a 30. výročí založení
Mateřské školy
v Podolí

Dlouhých 35 let proběhlo od posledního biřmování ve farnosti Biřmování
Popovice. Za přítomnosti biskupa Josefa bylo v sobotu 27. října
v Popovicích kromě biřmovanců z okolních farností a z Popovic
biřmováno také šest mladých věřících z Podolí.
17. listopadu jsme v Podolí měli ochutnávku husích a kachních Husí a kachní hody
specialit. Do kulturního domu přišlo ochutnat speciality více než 100
našich spoluobčanů. Vyprodaná kapacita obou hlavních jídel svědčí
o úspěšnosti této akce.
Na ochutnávce husích a kachních specialit byl poprvé představen Kalendář
nový kalendář obce Podolí na rok 2013. Tentokrát je z dílny starosty na rok 2013
obce Ing. Miroslava Křižky. Hlavním tématem v něm jsou zvířata,
která mají v domácnosti naši občané. Jak je v kalendáři vidět, tak
kromě tradičních pejsků a koček, se u nás v Podolí vyskytují i jiná
zvířata. Řadí se k nim třeba leguán, želva či papoušek.
Občané Podolí, vedení Obce Podolí, zástupci Agrokomplexu Člověk a příroda
Kunovice, a.s., Mysliveckého sdružení Boří Míkovice – Podolí a pan v okolí Podolí
Josef Fiksel, soukromý zemědělec z Hradčovic se spolu setkali ve
čtvrtek 22. listopadu v kulturním domě u diskuse na téma „Člověk
a příroda v okolí Podolí“. Projednávala se nová výsadba zeleně,
vybudování rybníků a mokřadů, polních cest a opatření proti
splachování ornice z polí do vesnice při deštích.
Letošní beseda s důchodci, která se uskutečnila v kulturním domě Beseda s důchodci
o dva dny později, proběhla v přátelské a uvolněné atmosféře. Ve
veselém programu vystoupily děti z Mateřské a Základní školy
v Podolí. Ženský pěvecký sborek Podolské Frišky zazpíval koledy.
Na trubku zahrál našim seniorům František Ševeček, kterého poté
vystřídala kapela Pohoda z Hluku pod vedení kapelníka a starosty
Hluku Ing. Jana Šimčíka.
Ze školy a školky byly do kulturního domu přeneseny historické
fotografie, které byly vystaveny při příležitosti 130. výročí založení
Základní školy a 30. výročí založení Mateřské školy v Podolí.
Besedy se zúčastnilo přes 70 spokojených seniorů.
7. prosince se děti sešly v kulturním domě u „Mikulášského zpívání Mikulášské zpívání
u stromečku“. Součástí zpívání bylo i nadělování Mikuláše a anděla u stromečku
za dozoru tří čertů. A tak si 50 dětí odnášelo balíčky s dobrotami
a stejné množství dospělých si pochutnalo na výborném svařáku.
O den později proběhla už 18. Mikulášská beseda u cimbálu, Mikulášská beseda
pořádaná Českou obcí sokolskou, Sokolem Podolí. Hostem byl u cimbálu
popovský Hopsák, který vystoupil s nezbednou pohádkou
o měsíčcích. Na trubku zahrál František Ševeček. S vánočním
pásmem vystoupily děti z mateřské a základní školy. Nechyběly ani
koledy v podání Ženského pěveckého sborku Podolské Frišky.
K dobré pohodě pak vyhrávala cimbálová muzika Mladí Burčáci.
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Spisovatel PaedDr. Jiří Jilík je v Podolí častým a milým hostem. Olšava ví svoje
V úterý 18. prosince přijal pozvání Klubu dobré pohody již podruhé
v tomto roce a tentokrát představil svou novou knihu „Olšava ví
svoje“. Kniha je povídáním o zapomenutých příbězích z břehů kdysi
slavné řeky. Besedy se v předvánočním čase zúčastnilo 40
posluchačů.
26. prosince se uskutečnil v Kulturním domě v Podolí tradiční Štěpánský turnaj
Štěpánský turnaj ve stolním tenisu. Turnaje, pořádaného sportovní ve stolním tenisu
komisí obce Podolí, se zúčastnili v kategorii mládeže 3 hráči
a v kategorii dospělých 12 hráčů. V kategorii dospělých obhájil
loňské vítězství Rostislav Toman.
V kategorii mládeže bylo pořadí prvních tří následující:
1. Martin Záchvěj
2. Dalibor Mitana
3. Karolína Mitanová
V kategorii dospělých bylo pořadí prvních tří následující:
1. Rostislav Toman
2. František Kryštof
3. Zbyněk Křen.
Vánoční zpívání v kapli Svatého Ducha ve čtvrtek 27. prosince Vánoční zpívání
vyplnil svým vánočním pásmem Ženský pěvecký sborek Podolské v kapli Svatého
Frišky.
Ducha
Další ročník oblíbené silvestrovské vycházky do Hradčovic přilákal Silvestrovský pochod
v krásném a slunečném dopoledni na padesátku našich spoluobčanů.
Všichni, včetně 5 pejsků, přišli v poklidném tempu až do cíle.
V Hradčovicích v Hospodě U Holuba byla pro každého účastníka
přichystána výborná klobáska. K domovu jsme se rozcházeli
s heslem „Sportu zdar a Silvestrovskému výšlapu zvláště“.
Pohyb obyvatel v roce 2012 byl následující:
narození:
9
zemřelí:
6
sňatky:
5

Obyvatelstvo

Datum a jména narozených občánků:
20.2. Lukáš Lenhart č.p. 294
20.2. Matěj Raclavský č.p. 243
30.4. Amelie Mikulová č.p. 292
1.5. Lucie Strnadová č.p. 273
9.10. Amálie Vaculíková č.p. 281
24.11. Lukáš Malina č.p. 11
24.11. Anežka Malinová č.p. 11
20.12. Jan Vysloužil č.p. 138
25.12. Nikol Medková č.p. 190
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V letošním roce nás navždy opustili tito občané:
11.2. Radek Hladník č.p. 200 – 37 let
9.8. František Koníček č.p. 70 – 89 let
16.7. Zdeněk Malina č.p. 11 – 43 let
19.7. Marie Májíčková č.p. 97 – 93 let
29.10. Julie Měrková č.p. 154 – 82 let
13.11. Milan Podškubka č.p. 190 – 57 let

Obyvatelstvo

K 31. prosinci 2012 měla naše obec 861 obyvatel.
Končí zápis kroniky obce za rok 2012 a událostí, které se v průběhu Závěr
tohoto roku odehrály v naší obci.
Také v letošním roce se místní knihovna aktivně zapojila do dění
v Podolí, a to pořádáním akcí pro děti. Ženský pěvecký sborek si dal
jméno Podolské Frišky a účastní se vystoupení na různých akcích
v obci i mimo Podolí. Přibylo aktivit pořádaných pro děti. Doufejme,
že tento trend bude pokračovat i do budoucna.
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