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Velmi smutným dnem pro Uherský Brod, ale i pro celou naši Úvod
republiku se stal 24. únor. V tento den v Restauraci Družba postřílel
šílený střelec Zdeněk Kovář 8 nevinných lidí a poté obrátil zbraň
proti sobě.
Do konce roku přišlo do Evropy na 850000 migrantů. Tito běženci
směřují hlavně ze Sýrie přes Řecko a balkánské státy do Spolkové
republiky Německo. Celá Evropa musí společně řešit tuto velkou
uprchlickou krizi.
13. listopadu atentátníci z Islámského státu zaútočili v Paříži
a připravili o život 132 lidí.
Od 17. do 30. června hostila Praha, Olomouc a Uherské Hradiště
Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let. V rámci moravské
skupiny byly v Uherském Hradišti odehrány 3 zápasy.
Na vítězné vlně se opět pohyboval český tenis. Družstvo žen vyhrálo
15. listopadu v Praze finále Fed Cupu. Bylo to jejich 4 vítězství za
posledních 5 let.
V tomto roce vstoupilo do 70. sezóny Slovácké divadlo v Uherském
Hradišti. Na divadelní večery jezdí i z naší obce početná skupina
návštěvníků. Představení Rychlé šípy od Jaroslava Foglara shlédla
Bohdana Snopková už třicetkrát. Určitě je to primát věrné fanynky
Slováckého divadla.
Na Nový rok se teplota držela ráno i přes den pod bodem mrazu. Počasí
2. ledna se oteplilo. Sníh pomalu začíná tát. 6. ledna se ochlazuje.
Následující den je nejchladnějším dnem v této dekádě. Ranní
hodnota na teploměru je -9°C. 10. leden je naopak nejteplejším dnem
na začátku ledna. Ráno je +7°C, přes den dokonce až +14°C. Teplé
počasí pokračuje i v druhé dekádě. Ranní teploty jsou lehce nad 0°C,
odpolední v rozmezí od +5°C do +10°C. Poslední dekáda je už zase
zimní. Ráno má ukazatel teploty nejčastěji -8°C, odpoledne -5°C.
V noci z 24. ledna na 25. ledna nasněžilo 10 cm sněhu. 27. ledna
přibylo dalších 5 cm sněhu.
V první dekádě měsíce února pokračují teploty z konce ledna.
Nejchladnějším dnem je 5. únor, kdy ráno poklesla teplota na -10°C.
Druhá dekáda začíná sněžením. 10 cm nového sněhu ale brzy roztálo.
Odpolední teploty se totiž drží nad bodem mrazu. Ráno máme
hodnoty nejčastěji okolo -5°C. Na fašank, který se koná 14. února je
ráno teplota -2°C, přes den +7°C. Třetí dekáda s sebou přináší
oteplení. Ranní teploty jsou v plusových hodnotách. Odpoledne se
teplota drží kolem +8°C. Od 25. února až do konce měsíce prší.
Začátek března se nesl na vlně skoro jarního počasí. I když ráno
ukazoval teploměr slabý mráz, přes den svítilo sluníčko a teplota
stoupala až k +10°C. Nejtepleji bylo 10. března odpoledne, kdy se
teplota dostala na hodnotu +15°C. Následující den se však prudce
ochladilo. Teplota přes den nepřekročila +5°C. Ke konci prostřední
dekády se ranní teploty přestěhovaly do minusových hodnot.
Odpoledne pak bylo nejčastěji +10°C. Poslední dekáda je o něco
teplejší. Ráno jsou teploty okolo +10°C. Přes den do +15°C.
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30. a 31. března prší. S deštěm přichází i ochlazení. Ranní hodnoty Počasí
teplot jsou do +5°C. Přes den je o 5°C více.
Chladnější počasí z konce března pokračuje i na začátku měsíce
dubna. O tom, že ani letos nechce zima skončit, jsme se přesvědčili
o velikonočních svátcích. 6. dubna na Velikonoční pondělí byly ráno
-4°C. Odpolední teplota nepřekročila +6°C. Ve druhé dekádě se ráz
počasí nemění. 16. a 17. dubna přichází dešťové přeháňky.
Nejchladnějším dnem této dekády je 19. duben s ranní teplotou +1°C
a odpolední +8°C. Také třetí dekáda přináší stejné počasí. 28. dubna
prší celý den. 30. dubna je ráno 0°C. Přes den se teploměr nedostal
nad hodnotu +7°C.
Na začátku měsíce lásky prší. Ráno je teplota +5°C, odpoledne
+15°C. Ke konci první dekády se o slovo opět hlásí dešťové
přeháňky. V prostřední dekádě se sluníčko střídá s deštěm. Přes den
teploty šplhají k +20°C. Ranní hodnoty jsou však rozdílné. Zatímco
12. května na Pankráce jsou ráno +4°C, o den později na Serváce je
+13°C. Třetí dekáda je ve znamení deště. Srážek je více než
v předchozím období. Ráno se teplota drží u +15°C, odpoledne je to
okolo +20°C. V závěru května se projevuje značná rozdílnost teplot.
27. května je ráno +9°C, odpoledne +13°C. Nejchladnější ranní
hodnota je naměřena 29. května, kdy teploměr ukazuje jen +4°C.
Následující den je ráno +13°C a po obědě dokonce až +27°C.
Velmi teplé počasí přichází na začátku června. Ranní teploty jsou
kolem +15°C, odpoledne je to v rozmezí od +25°C do +30°C.
Nejteplejším dnem první dekády je 7. červen, kdy je v Podolí
naměřena teplota +31°C. Ke konci dekády se teploty snižují na
příjemných +25°C. Víkend 13. a 14. června je nejteplejším v tomto
měsíci. Ráno je +18°C, přes den +32°C. Od 15. června se velmi
citelně ochlazuje. Ranní teploty jsou okolo +12°C, odpolední
nepřekračují +20°C. 18. června si s námi teplota pohrává. Ráno je
+17°C, přes den jen +13°C a večer opět +17°C. Také ve třetí dekádě
převládá chladnější ráz počasí. 27. června prší. S koncem školního
roku přichází velké oteplení.
Tropické počasí nás potkalo na samém začátku července. Teplotní
rekord tohoto roku byl v Podolí naměřen 5. a 7. července. Po oba dny
bylo odpoledne na teploměru +37°C. Nejteplejší ráno s teplotou
+24°C jsme naměřili 8. července. Následující den slabě zapršelo
a ochladilo se. 10. července ráno bylo jen +8°C. Druhá dekáda měla
průměrné ranní teploty okolo +15°C a odpolední +25°C. Teplotní
rekord +37°C byl zaznamenán také 18. července. V tento den byla
i tropická noc. Následující den navečer se však ochladilo na +21°C.
Přes Podolí se přehnala bouřka se silným větrem. Až do konce
dekády přetrvávalo deštivé počasí. Anna s sebou přinesla ranní
ochlazení na +12°C. Přes den se teplota až do konce měsíce
nedostala nad hodnotu +25°C.
V první srpnové dekádě se zase hlásí o slovo tropické počasí. Skoro
každý den se teplota pohybuje okolo +35°C, většina nocí je
tropických.
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14. srpna je opět vyrovnán teplotní rekord +37°C. 15. srpna večer Počasí
přichází bouřka s prudkým lijákem. Nastává pokles teplot o více než
10°C. Prší každý den až do konce dekády. 18. srpna je ráno +19°C,
přes den ještě o 2°C méně. Také třetí dekáda přinesla po krátkém
snížení teplot tropické počasí. Ke konci měsíce se denní teploty
vyšplhaly až k +35°C. Ráno bylo +20°C. Prázdniny byly nejteplejší
za několik posledních let.
1. září byl další tropický den tohoto roku. Teploměr ukázal +35°C.
Následující den jsme zažili teplotní skok. Teplota klesla o 15°C.
A hned jsme tak vstoupili do podzimu. Ranní teploty jsou okolo
+10°C, odpolední nepřekročí +20°C. Od 4. září se k tomuto
chladnému počasí přidává i déšť. Nejchladnějším dnem první dekády
je 7. září. Ráno je pouze +8°C, přes den +15°C. Druhá dekáda
přinesla počasí, které můžeme nazvat babím létem. Ráno se teploty
pohybovaly nad hodnotou +10°C, odpoledne pak v rozmezí +15°C
až +20°C. Nejteplejším a zároveň tropickým dnem bylo 17. září, kdy
naposledy v tomto roce vystoupala teplota nad +30°C. V poslední
dekádě se výrazně ochladilo. Ranní teploty klesly pod +10°C, přes
den se pohybovaly okolo +15°C. Déšť se o slovo přihlásil 24. září.
A také ve dvou dalších dnech. Nejchladnější ráno bylo 30. září
s teplotou +3°C.
Počasí na začátku října bylo chladné. 1. října ráno ukazoval teploměr
pouze +2°C. V dalších dnech se ranní teplota dostala k +10°C. Přes
den je okolo +15°C. K dalšímu ochlazení dochází ve druhé dekádě.
Ráno je teplota v rozmezí od +5°C do +10°C. Odpoledne nepřesáhne
hodnotu +10°C. Nejchladnějším dnem této dekády je 12. říjen, kdy je
ranní teplota jen +2°C. Přes den je o 2°C více. Od 14. října prší. Na
císařské hody 17. října bylo ráno +8°C, odpoledne +12°C, Nepršelo,
ale bylo zamračeno. Třetí dekáda má ráz dušičkového počasí. Ranní
hodnoty jsou nejčastěji +5°C. Po obědě je to +10°C. Nejchladnější
ráno celého měsíce bylo 24. října s teplotou +1°C.
Listopadové dny začínají ochlazením. Ranní teploty v tomto období
klesly pod bod mrazu. Odpolední se pohybovaly okolo +5°C. Ráno
3. listopadu bylo nejchladnější v této dekádě s teplotou -3°C. O dva
dny později nás překvapila hustá mlha, která se udržela po celý den.
Od 6. listopadu se ranní teploty přesunují do plusových hodnot.
Výrazný rozdíl v teplotě byl zaznamenán 8. listopadu. Zatímco ranní
teplota byla +3°C, přes den se vyšplhala rtuť v teploměru až na
+17°C. Oteplení pokračuje i ve druhé dekádě. 11. listopadu je ráno
i přes den +13°C. Déšť se o slovo přihlásil 13. a 17. listopadu. Ranní
teploty se pohybují okolo +5°C, odpolední jsou většinou nad +10°C.
23. listopadu napadl první sníh. Tento den je nejchladnějším dnem
poslední dekády. Ráno je -3°C, přes den jen +2°C. Do konce měsíce
se ranní hodnoty drží okolo 0°C, odpolední do +5°C.
1. prosince je zaznamenán v Podolí teplotní rekord za poslední léta.
Ráno je +10°C. Odpoledne ještě o 2°C více. Celou první dekádu nás
pak provází ranní teploty okolo +5°C, odpolední do +10°C.
7. prosince ukazuje teploměr ráno, přes den i večer stejnou hodnotu
+4°C.
6

Druhá dekáda začíná ochlazením. 11. prosince je ráno -5°C, po Počasí
obědě jen +3°C. V dalších dnech se ranní teplota drží okolo bodu
mrazu a odpolední nepřesáhne +5°C. Od 17. prosince prší každý den
až do konce dekády. V poslední dekádě měsíce prosince i celého
roku jsou ranní teploty kolem +3°C, přes den nejvýše +5°C.
23. prosince se mlha drží po celý den. Na Štědrý den je ráno -1°C
a mlha. Po obědě jsou +3°C. Na Boží hod vánoční jsou ráno +3°C
a odpoledne +5°C. Na Štěpána jsou ráno +4°C a slabě prší. Po obědě
však vykoukne sluníčko a je krásný den s teplotou +9°C. Následující
období je chladnější. Do konce roku ukazuje ráno teploměr -3°C
a odpoledne +3°C. Na Silvestra zaznamenáváme nejchladnější ráno
v prosinci s hodnotou -8°C. Přes den se teplota drží u -2°C. Před
půlnocí je -6°C.
V letošním roce se konalo celkem 11 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 16. února, zastupitelstvo
schválilo:
- povolení výjimky z počtu žáků ve třídě základní školy a otevření
1. a 5. třídy ve školním roce 2015/2016
- uzavření smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby
„Protipovodňová ochrana trati Záhumenské, k. ú. Podolí nad
Olšavou“ se Státním pozemkovým úřadem
- nákup pozemku p. č. 5846 v k. ú. Podolí nad Olšavou na dětském
hřišti na Záhumní od Agrokomplexu Kunovice, a. s. o výměře 104
m2 za cenu 150,- Kč/m2
- nákup rodinného domu č. p. 176 na pozemku p. č. st. 251
s příslušenstvím, stavební plocha p. č. 251 a zahrada parc. č. 60/3,
parc. č. 60/4 a parc. č. 60/1 v obci Podolí od paní Markéty
Májíčkové z Míkovic za cenu 1250000,- Kč.
Zastupitelstvo obce souhlasilo s nákupem opony do kulturního domu
od firmy Petroš Interiér.
5. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 27. února. Zastupitelstvo
obce schválilo:
- dotaci ve výši 15000,- Kč pro Občanské sdružení Folklor a kultura
v Podolí na nákup krojových součástí
- dar pozůstalým po tragickém neštěstí v restauraci Družba
v Uherském Brodě ve výši 10000,- Kč, který bude zaslán na číslo
účtu 6373262/0800. Zastupitelstvo obce vyjádřilo soustrast
s pozůstalými
- uzavření dlouhodobé pachtovní smlouvy na část pozemků p. č.
3222/2 a 3233/2 dle geometrického plánu panu Vlastimilu Javorovi,
Vlčnov 1166 za následujících podmínek: roční pacht 11400,- Kč,
zachování stávajícího sortimentu – potraviny a smíšené zboží,
prodejní doba – stávající, pacht 5 let. V případě porušení smlouvy
ze strany pachtýře Vlastimila Javora může obec od smlouvy
odstoupit
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- úpravu kanceláří na obecním úřadu dle předloženého návrhu
Obecní úřad
Zastupitelstvo obce souhlasilo a akceptovalo cenovou nabídku Ing.
Horkého na vyhotovení studie „Protipovodňové opatření – suchý
poldr“ v lokalitě Prostřední díly.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost o prodloužení kolaudace
parc. č. 650/31 manželů Jakšíkových a parc. č. 650/39 manželů
Snopkových.
Na 6. zasedání, které se uskutečnilo 11. března, zastupitelstvo
schválilo:
- realizaci záměru „Duchovní a relaxační areál v Podolí“ a schválilo
financování záměru s celkovou výší uznatelných nákladů 4942207,Kč s vlastním podílem Obce Podolí do maximální výše 741333,Kč. Dále zastupitelstvo schválilo financování ročních nákladů ve
výši do 60000,- Kč ročně po dobu udržitelnosti projektu v letech
2016 až 2021.
7. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 27. dubna. Zastupitelstvo
obce schválilo:
- smlouvu mezi Státním pozemkovým úřadem, Krajským
pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj, pobočkou Uherské Hradiště
a Obcí Podolí a Povodím Moravy, s.p. zakládající právo provést
stavbu „Protipovodňová ochrana trati Záhumenské, k.ú. Podolí na
Olšavou“
- smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou pro potřeby § 86, § 96
a § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů mezi ŘSD ČR, Státním
pozemkovým úřadem a Obcí Podolí
- dodatek č. 2 smlouvy č. O/0205/2010/DOP o poskytnutí finančního
příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou
- nákup nemovitosti č. p. 120, pozemek p. č. st. 188/1, p. č. st. 188/2,
parc. č. 723/1 a parc. č. 723/2 v obci Podolí za cenu 260000,- Kč
- smlouvu o dílo na zhotovení projektu Duchovní a relaxační areál
Podolí s Ing. Martinem Kőnigem za cenu díla 37550,- Kč
- proplacení projekčních prací na akci Veliké Ing. Stanislavovi
Malému ve výši 30000,- Kč
- restaurování pomníku obětem I. světové války a pověřilo starostku
obce jejím objednáním u pana Tomáše Kopčila za cenu dle
předložené nabídky
- změnu názvu Mikroregion Dolní Poolšaví, svazek obcí na
Mikroregion Dolní Poolšaví, dobrovolný svazek obcí (Mikroregion
Dolní Poolšaví, d.s.o.), stanovy Mikroregionu Dolní Poolšaví,
dobrovolný svazek obcí a příspěvek Obce Podolí mikroregionu ve
výši 17540,- Kč na rok 2015.
Zastupitelstvo obce stanovilo měsíční odměnu za výkon funkce
neuvolněného místostarosty obce ve výši 19920,- Kč, neuvolněného
předsedy výboru či komise ve výši 1090,- Kč a neuvolněného člena
zastupitelstva ve výši 470,- Kč dle přílohy č. 1 nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne 1.5.2015.
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Zastupitelstvo obce revokovalo své usnesení ze dne 27.2.2015 Obecní úřad
a schválilo uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy na část pozemků
p. č. 3222/2 a 3233/2 dle geometrického plánu panu Vlastimilu
Javorovi, Vlčnov 1166 za následujících podmínek: roční nájem
11400,- Kč, zachování stávajícího sortimentu – potraviny a smíšené
zboží, prodejní doba – stávající, nájem 5 let, v případě porušení
smlouvy ze strany nájemce Vlastimila Javora může obec od smlouvy
odstoupit.
Zastupitelstvo obce vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Podolí. Vyhláška nabude
účinnosti dnem 15.5.2015.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí petici občanů za navrácení
fotbalového areálu občanům Podolí a zrušení nájemní smlouvy s TJ
Podolí pod vedením pana Františka Elfmarka, předloženou dne
27.4.2015 členem petičního výboru.
Na 8. zasedání, které se uskutečnilo 18. května, zastupitelstvo
schválilo:
- realizaci 1. etapy Duchovního a relaxačního areálu v Podolí
a pověřilo starostku obce k objednání projektové dokumentace pro
výběrové řízení
- členství obce Podolí ve Spolku pro obnovu venkova České
republiky a pověřilo starostku obce k podání přihlášky a zaplacení
členského příspěvku
- panu Romanovi Koulákovi finanční dar v hodnotě 5000,- Kč na
nákup dlažby pro rekonstrukci přístupové komunikace na obecních
pozemcích.
9. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 11. června. Zastupitelstvo
obce schválilo:
- zprávu o přezkoumání hospodaření včetně přijatých nápravných
opatření, závěrečný účet a účetní závěrku Obce Podolí za rok 2014
bez výhrad
- účetní závěrku a hospodářský výsledek ve výši 0,- Kč Základní
školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvkové organizace za rok
2014 bez výhrad
- uspořádání akce „Slavnostní otevírání mokřadů“ s doprovodným
programem dne 26. 7. 2015 a schvaluje částku ve výši 30000,- Kč
na úhradu výdajů s akcí spojených
- realizaci sociálního zařízení v domově chovatelů v Podolí
a pověřilo starostku obce k objednání projektové dokumentace pro
výběrové řízení. Rovněž pověřilo starostku obce k objednání
výběrového řízení na 1. etapu Duchovního a relaxačního areálu
v Podolí a sociálního zařízení a podpisu potřebných smluv
- vypovězení stávající rámcové smlouvy a uzavření nové rámcové
smlouvy s J & T Bankou, a.s. na uložení volných finančních
prostředků Obce Podolí ve výši 2500000,- Kč na termínovaný
vklad. Doba uložení bude 12 měsíců, úroková sazba 1,4% p.a.
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- výměnu podlahové krytiny ve 2 třídách a pověřilo ředitelku školy Obecní úřad
oslovením alespoň 3 firem a objednáním výměny včetně realizace
u nejvýhodnější nabídky
- převzetí těchto stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby
silnice I/50, Vésky – Veletiny:
D 156, sjezd na pole Veliké
D 159, polní cesta podél Podolského potoka
D 157, polní cesta podél železnice.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce k objednání auditu
a projektové dokumentace na zateplení budovy Mateřské školy
a Základní školy v Podolí.
Na 10. zasedání, které se uskutečnilo 23. července, zastupitelstvo
schválilo:
- uzavření příkazní smlouvy na přímé zastoupení ve věci zajištění
zadání veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie na dodávku na
akci „Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Podolí“ s firmou
INVESTA UH, s.r.o. a pověřilo starostku obce podpisem příslušné
smlouvy
- realizaci 1. etapy Duchovního a relaxačního areálu v Podolí
a pověřilo starostku obce k objednání projektové dokumentace pro
výběrové řízení
- Českému svazu chovatelů dotaci ve výši 5000,- Kč
- uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 3225/1
a pověřilo starostku obce jejím podpisem
- nákup nemovitosti č.p. 250 a pozemků p. č. st. 60/2 o výměře 216
m2, p. č. 121/1 o výměře 2452 m2, p. č. 121/2 o výměře 277 m2,
p. č. 121/4 o výměře 277 m2, p. č. 121/4 o výměře 1174 m2, p. č.
123/1 o výměře 2637 m2, p. č. 123/2 o výměře 304 m2, p. č. 123/4
o výměře 168 m2, p. č. 123/6 o výměře 967 m2, p. č. 123/7
o výměře 148 m2, p. č. 3236/6 o výměře 152 m2 v obci Podolí za
dohodnutou cenu a pověřilo starostku obce podpisem kupní
smlouvy.
Zastupitelstvo obce souhlasilo:
- s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kunovice a Obcí
Podolí o vykonávání přenesené působnosti ve správním obvodu
obce Podolí
- s těžbou dřeva a výsadbou nového lesa, kterou zajistí Ing. Josef
Píštěk dle nabídnuté ceny
- s vytvořením nového pracovního místa na pozici pracovníky údržby
a řidiče.
11. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 4. září. Zastupitelstvo obce
schválilo:
- realizaci záměru „Duchovní a relaxační areál v Podolí“ a pověřilo
starostku obce a místostarostku obce k učinění veškerých kroků,
vedoucích k dokončení projektu dle zadaných podmínek
- dotaci Sdružení pro výstavbu kaple Svatého Ducha v Podolí ve výši
50000,- Kč na provoz a údržbu
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- dotaci Mysliveckému sdružení Boří Míkovice ve výši 5000,- Kč na Obecní úřad
krmivo a 10000,- Kč na výsadbu stromků na pozemcích ve
vlastnictví Mysliveckého sdružení Boří Míkovice v katastru obce
Podolí
- prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt Anně Šišákové o 2
roky a ukončení nájmu s Jiřím Šišákem
- Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce dle předloženého
návrhu.
Na 12. zasedání, které se uskutečnilo 7. října, zastupitelstvo
schválilo:
- uvolnění 30% způsobilých výdajů, tj. částky 1482663,- Kč na
projekt „Duchovní a relaxační areál v Podolí“, který byl předložen
a vybrán z Regionálního operačního programu Střední Morava.
Zastupitelstvo obce se dále zavázalo v roce 2015 předfinancovat
žádosti o platbu maximálně do výše 4942207,- Kč a uhradit ze
svého rozpočtu provozní výdaje projektu v předpokládané roční
výši 25000,- Kč a to minimálně po dobu 5 let od ukončení realizace
projektu tak, aby byla zajištěna jeho udržitelnost
- prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt Zdislavě Šišákové o 1
rok od 1.1.2016
- nájemní smlouvu na obecní byt Heleně Vaďurové na 2 roky od
1.11.2015
- finanční dotaci Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu
Podolí ve výši 28000,- Kč
- finanční dotaci Folkové skupině Děvčice ve výši 15000,- Kč se
závazkem dvou vystoupení v obci Podolí v roce 2015 nebo v roce
2016
- okamžitou výpověď TJ Podolí a záměr pronájmu fotbalového
hřiště, přilehlých ploch a budovy kabin.
13. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 20. listopadu.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- provedení prací nesouvisejících s výstavbou „Duchovního
a relaxačního areálu v Podolí“ dle položkového rozpočtu v celkové
výši 99490,- Kč firmou PROMONT Uherské Hradiště, s.r.o.
a pověřilo starostku obce vyřízením potřebných náležitosti
- provedení víceprací na akci „Duchovní a relaxační areál v Podolí“
firmou PROMONT Uherské Hradiště, s.r.o. dle položkového
rozpočtu v celkové výši 273748,- Kč a pověřilo starostku obce
vyřízením potřebných náležitostí
- podepsání smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p. č. 412/1
mezi Obcí Podolí a paní Gabrielou Májíčkovou
- opravu cesty Přední díly
- vydání nového jednacího řádu dle předloženého návrhu s tím, že
v čl. 6 bod 4 bude znění: Na zasedání zastupitelstva může být
jednáno jenom o věcech, které byly schváleny do programu na
počátku jednání zastupitelstva. V čl. 7 bod 9 bude text:
Zastupitelstvo se může usnést na omezujících opatřeních podle
průběhu jednání. Současně se ruší dosavadní jednací řád
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- vypracování Programu rozvoje obce Podolí a pověřilo starostku Obecní úřad
obce oslovením vhodných firem, výběrem zhotovitele, podepsáním
smlouvy s vybranou firmou a vyřízením potřebných formalit
a místostarostku obce sestavením pracovní skupiny pro tento účel
- odeslání výzvy k vydání bezdůvodného obohacení dle
předloženého návrhu.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce podepsáním Smlouvy
č. 15232654 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR.
Zastupitelstvo obce nesouhlasilo s uzavřením Nájemní smlouvy
o nájmu nebytových prostor se Správou železniční dopravní cesty,
státní organizací a nebude se podílet na nákladech spojených
s provozem čekárny.
Na 14. zasedání, které se uskutečnilo 18. prosince, zastupitelstvo
schválilo:
- Obecně závaznou vyhlášku obce Podolí č. 2/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle
předloženého návrhu a schvaluje výdej 6 ks pytlů na plasty na
poplatníka ročně zdarma. Obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti dne 1.1.2016
- nákup rideru na sečení a údržbu a pověřilo starostku obce výběrem
stroje, dodavatelské firmy a vyřízením potřebných náležitostí
- rozpočet na rok 2016 v paragrafovém znění dle návrhu jako
schodkový ve výši 1170500,- Kč, krytý zůstatkem finančních
prostředků na bankovních účtech z minulých let. Závaznými
ukazateli v rozpočtu jsou na rok 2016 paragrafy. Zastupitelstvo
obce současně oprávnilo starostku obce pro změny rozpisu mezi
položkami v rámci jednotlivých paragrafů
- závěrečný účet Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí, včetně
všech jeho příloh bez výhrad
- na místo šéfredaktorky Podolských listů Ing. Jarmilu Kasperovou.
Pravidla pro vydávání zpravodaje schválilo zastupitelstvo dle
předloženého návrhu.
Zastupitelstvo obce souhlasilo, aby sídlem spolku „Folklor a kultura
v Podolí“ byla nemovitost Podolí č.p. 190, 686 04 Kunovice.
Hospodaření obce Podolí za rok 2015
Celkový příjem obce za rok 2015:
Celkové výdaje obce za rok 2015:

16132533,- Kč
22717217,- 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 nemovitých věcí
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1701744,- Kč
780853,- Kč
1953593,- Kč
3684540,- Kč
594975,- Kč

poplatky od občanů - svoz TDO
- kanalizace
- ze psa

378493,- Kč Obecní úřad
44600,- Kč
5950,- Kč

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

1003882,- Kč
1035206,- Kč
472828,- Kč
440900,- Kč
161636,- Kč
334175,- Kč

V tomto roce nedošlo ke snížení počtu prodejen se smíšeným zbožím Zásobování
v obci Podolí. Základní potraviny se i nadále poskytují občanům ve
dvou prodejnách se smíšeným zbožím. Došlo však ke změně
provozovatele, kdy místo potravin Dolanka, provozuje tyto potraviny
ve stejné provozovně Pekárna Javor. Dále u nás je i prodejna
mraženého masa a mražených výrobků v areálu firmy KOVÁŘ.
Pěstitelé zeleniny a ovoce si k nám najdou cestu se svými výpěstky
v létě a na podzim. V průběhu roku do naší obce přijíždí prodejci
obuvi a textilu. Za většími nákupy zajíždí naši občané do
supermarketů v Kunovicích, Uherském Hradišti, Starém Městě
a Uherském Brodě.
Kromě posledních dvou domů je už dostavěna nová ulice v lokalitě Výstavba
Dražné II. Občané naší obce si stavebně upravují starší rodinné
domy, předzahrádky a obnovují fasády.
Při úpravě nového jízdního řádu autobusů i vlaků nebyly až na malé Doprava
výjimky zaznamenány změny v osobní dopravě. Spojení s oběma
městy - Uherským Hradištěm i Uherským Brodem zůstává na stejné
úrovni jako v minulém roce.
Ve druhém pololetí školního roku 2014/2015 se žáci naší Základní Základní škola
školy v Podolí kromě školní výuky účastnili také různých kulturních
a společenských akcí.
Ve čtvrtek 15. ledna jsme měli ve škole den otevřených dveří. Do
školy se tak mohl v dopoledních hodinách přijít podívat kdokoliv.
Rodiče, prarodiče i děti z mateřské školy se přišli podívat jak na
školu samotnou, tak i na práci pedagogů a žáků.
Po několikaleté pauze se u nás opět konal zápis dětí do 1. ročníku.
Díky zájmu rodičů i podpory obce se v novém školním roce můžeme
těšit na „prvňáčky“.
Poslední školní den 1. pololetí jsme jeli do Smajlíkova, kde jsme
v netradičním prostředí dostali naše vysvědčení.
V úterý 3. února jsme společně s dětmi z mateřské školy navštívili
kouzelnické představení v kulturním domě v Podolí. Pan kouzelník
předváděl triky a fígle, které se nám později snažil objasnit. Někteří
z nás si s ním pak mohli na jevišti zakouzlit.
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V souvislosti s přijetím budoucích žáků 1. třídy bude od února do Základní škola
května ve škole každý čtvrtek probíhat předškolička, která má za
úkol připravit děti i jejich rodiče na vstup do 1. třídy. 5. února se
uskutečnila první předškolička. Přišli i mladší sourozenci, kteří si
chtěli školu a paní učitelky prohlédnout. Děti plnily úkoly, zpívalo se
a pracovalo ve skupinách. V závěru nechybělo ani zadání domácího
úkolu. Ten budou děti plnit společně s rodiči.
Naše škola přijala nabídku jazykové agentury, která se specializuje
na výuku rodilými mluvčími. Žáci absolvovali jednu ukázkovou
hodinu, na které se mluvilo pouze anglicky. Obstáli, všichni se
domluvili. To svědčí o kvalitě vzdělání anglického jazyka na naší
škole.
Ve středu 25. února se uskutečnila beseda s policií. Paní Šabatová
nás seznámila nejen s prací policie, ale například i s nebezpečím,
které na nás číhá na internetu.
Následující den jsme se vydali do Uherského Hradiště. V kině
Hvězda byl pro nás připraven výchovný koncert skupiny Poutníci
„Na cestách country“. O tomto hudebním žánru jsme se mnohé
dozvěděli. Seznámili jsme se i s hudebními nástroji, které jsou pro
tuto původem americkou hudbu typické.
V poslední den měsíce února proběhl v kulturním domě karneval, na
nějž přišlo velké množství masek. V průběhu zábavného odpoledne
si mohly děti nechat malovat na tvář, hrát hry a účastnit se soutěží.
Lákavá hudba vtáhla nakonec do kola i rodiče. A snad každý měl to
štěstí a odnesl si pěknou cenu z bohaté tomboly.
S knihou Policejní pohádky k nám přijela 26. března policistka paní
Šabatová, která představila projekt „Policie čte dětem“. Přečetla nám
několik pohádek z této knihy, jednotlivé situace a nebezpečí s námi
rozebrala.
V úterý 14. dubna jsme navštívili dopravní hřiště v Uherském
Hradišti.
O týden později přijel do školy na besedu spisovatel Vlastimil
Vondruška, autor mnoha románů o české historii a jejich
panovnících. Žáci kladli autorovi otázky týkající se jeho života
a tvorby. Besedy se zúčastnilo i několik občanů obce Podolí. Na
závěr proběhla malá autogramiáda.
Ve středu 3. června proběhl ve škole cvičný požární poplach, kdy
jsme si nacvičili, jak se chovat při požáru.
V pátek 5. června jsme v rámci výletu ke Dni dětí navštívili zajímavá
místa v Kunovicích. Naše první cesta vedla do Leteckého muzea na
prohlídku vystavených letadel. Odpočinuli jsme si v ekologickém
koutku výukové zahrádky v mateřské školce. Nakonec nám místní
hasiči ukázali svá auta, výzbroj a výstroj.
Personální obsazení v Základní škole a Mateřské škole Podolí,
příspěvkové organizaci, pro školní rok 2014/2015 bylo následující:
Ředitelka školy: Ing. Jana Buršová
Vyučující Základní školy: Mgr. Martina Kozelková
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Vyučující Základní školy: Monika Mitanová
Základní škola
Vedoucí učitelka Mateřské školy: Bc. Hana Malušková
Vyučující Mateřské školy: Adéla Juráková
Vyučující Mateřské školy: Lenka Prachařová
Vedoucí školní jídelny: Daniela Frydrychová
Hlavní kuchařka: Ema Pechová
Školnice Mateřské školy: Jindřiška Švachová
Uklízečka Základní školy: Marie Kouláková.
Začátkem září se děti ze základní i mateřské školy potkali na školní
zahradě, aby zde společně posbírali úrodu jablek. Z takto
posbíraných jablek poté ochutnali vypresovanou šťávu.
V pondělí 26. října jsme slavili ve škole Halloween. Večer byly
připraveny soutěže, hry a diskotéka. Starší žáci ve škole přespali.
Naše škola má v rámci přeshraniční spolupráce družbu se školou
Častkovce ze Slovenska. 20. listopadu jsme se s nimi setkali
v Podolí. Setkání bylo fantastické, všechny děti se promíchaly,
konverzovaly navzájem, smály se jazykovým rozdílům. Všichni
dohromady ve smíšených skupinách plnili úkoly, hráli hry a zpívali
slovenské i české písničky.
Výlet do předvánoční Prahy byl krásným dárkem pro všechny žáky.
Největším lákadlem byla návštěva zrcadlového bludiště a muzeum
LEGA. Vyšlápli jsme 300 schodů na Petřínskou rozhlednu. Prohlédli
jsme si chrám Sv. Víta i orloj na Staroměstském náměstí.
Ve čtvrtek 10. prosince jsme pořádali ve škole vánoční tvořivé
dílničky pro všechny, kdo rádi vyrábí vánoční ozdoby.
V naší mateřské škole si děti převážně hrají. Po celý rok jsou však Mateřská škola
pro ně připraveny i vzdělávací akce. Do školy jsou zváni odborníci,
kteří děti seznamují s různorodými aktivitami.
13. února se malí fašančáři vydali na fašankovou obchůzku po obci.
Děti z mateřské školy se zúčastnily 28. února karnevalu v kulturním
domě.
Ve středu 6. května proběhla na zahradě v mateřské škole ukázka
práce s dravci. K vidění bylo káně, orel nebo sova sněžná.
Následující den se sešli v kulturním domě při pořadu „Zpívánky“
děti z mateřské i základní školy.
Děti z mateřské školy i v letošním roce se představily ve velmi
pěkném pásmu na hodovém vystoupení.
14. listopadu vystoupily školkové děti na besedě s důchodci
v kulturním domě v Podolí.
Také v tomto roce místní knihovna jednak sama, ale i za podpory Místní knihovna
ostatních organizací v obci uspořádala 9 akcí, kterých se zúčastnilo
celkem 307 účastníků.
Knihovna se i letos zapojila do
mezinárodní akce Noc
s Andersenem.
V roce 2015 měla místní knihovna 39 registrovaných čtenářů, z toho
17 čtenářů do 15 let.
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Za celý rok navštívilo knihovnu celkem 1142 čtenářů, kteří si Místní knihovna
vypůjčili 748 knih různých žánrů.
Celkový počet vypůjčených knih podle žánrů byl následující:
naučná literatura pro dospělé: 46 knih
krásná literatura pro dospělé: 486 knih
naučná literatura pro mládež: 19 knih
krásná literatura pro mládež: 197 knih
Čtenáři si půjčili také 52 kusů časopisů.
Návštěvníků na internet bylo 88 čtenářů.
Na webové stránky se přihlásilo celkem 1665 návštěvníků.
TJ Sokol Podolí, oddíl kopané měl v sezoně 2014/2015 jedno TJ Sokol Podolí
mužstvo dospělých, jedno dorostu a jedno žáků. Mužstvo dospělých
TJ Podolí hrálo základní třídu skupinu A. I v tomto soutěžním
ročníku skončili naši muži na posledním místě.
Do ročníku 2015/2016 TJ Podolí nepřihlásilo mužstvo dospělých,
dorostu ani žáků.
Doufejme, že z fotbalové mapy okresu Uherské Hradiště zmizelo
Podolí jenom na dobu jedné sezóny a že v příštím roce se opět na
fotbalovou scénu vrátí.
Svou činnost jsme začali v zimních měsících společnými ČOS Sokol Podolí
vycházkami do přírody v blízkém okolí naší obce. Podívali jsme se
tak do Kunovského lesa, k Popovským rybníkům, na Pepčín a do
Javorovce.
V březnu se někteří členové Sokola tradičně zúčastnili v Míkovicích
pochodu Okolo Hlubočka.
Jaro jsme přivítali vycházkou na Pulčínské skály. V měsíci květnu se
uskutečnil velmi vydařený autobusový zájezd na Pálavu.
V létě se uskutečnily dva cyklovýlety. Dvoudenní putování nás
zavedlo opět na Pálavu do okolí Lednice a Valtic. Další cyklovýlet
směřoval na Pohansko
Měsíc září jsme si zpestřili v Praze návštěvou muzikálu Mýdlový
princ.
Na podzim jsme si vyšlápli na Komonec a na Komínské skály.
Na dětském dnu nechyběla ani tentokrát lanovka. Mikulášská beseda
u cimbálu začala psát už svou dvacátou první kapitolu ve své historii.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu i v tomto roce ZO ČZS Podolí
pro své členy a také pro ostatní občany Podolí zajistila objednávku
brambor na sadbu, keřů a ovocných stromků. Členové základní
organizace věnují na jaře svou péči ošetřování ovocných stromů na
školní zahradě. 15. března bylo vysázeno na školní zahradě 25 kusů
jabloní a švestek. 11. dubna se zahrádkáři sešli na školní zahradě na
brigádě spojené s ořezáváním stromků a úklidem po zimě.
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Završením celoroční činnosti byla i v tomto roce Výroční členská ZO ČZS Podolí
schůze, která se konala v kulturním domě v pátek 20. února. Na
výroční schůzi jsou členové seznámeni s výsledky hospodaření
organizace za předcházející rok. Oceněni za dlouholetou činnost
v základní organizaci byli Vlastimil Vlachynský, Marie Huňková
a Miroslav Navrátil.
Košt slivovice se uskutečnil 28. března v kulturním domě.
Zahrádkáři zorganizovali i v letošním roce 2 zájezdy. 8. května do
Kroměříže na jarní výstavu Floria a 3. října do Olomouce na
podzimní výstavu Flora.
Podolské Frišky bylo opět vidět ve fašankovém průvodu. 22. března Ženský pěvecký
doprovodily malé děvčátka při Nosení létečka.
sborek Podolské
24. května se objevili se svým krásným zpěvem na Svatodušní pouti Frišky
v Kapli Svatého Ducha
11. června se účastnily na vystoupení při průjezdu charitativního
pelotonu „Na kole dětem“.
Na začátku srpna se děvčata objevila na vystoupení v Hroznové
Lhotě na Folklorním odpoledni.
Na Slavnostech vína a otevřených památek v Uherském Hradišti
Frišky samozřejmě po roce nechyběli. A jejich vystoupení s malými
Friščaty mělo velký ohlas u publika.
Poté následovalo vystoupení na hodech v Podolí. Některé písně
zazpívaly Podolské Frišky v pásmu „Tak sa žije podél Olšavy“
trojhlasně.
Také další vystoupení jsou v Podolí. 14. listopadu je Frišky vidět
a slyšet v kulturním domě při Besedě s důchodci, 5. prosince na
Mikulášské besedě u cimbálu a 24. prosince na zpívání koled na
půlnoční mši v Kapli Svatého Ducha.
I v tomto roce byli Podolští Sekáči u několika akcí v naší obci. Mužský sbor
Poprvé to v únoru bylo na fašanku. Poté následovalo vystoupení na Podolští Sekáči
výroční schůzi Českého svazu zahrádkářů. Podolští Sekáči také
prošli dědinu na Velikonoční pondělí a zastavili se nejen u svých
ženských kolegyň Podolských Frišek.
24. května ráno se někteří zástupci chopili kos na již „dvacátých“
koseckých slavnostech v Buchlovicích a dopoledne téhož dne se
objevili na Svatodušní pouti v Kapli Svatého Ducha.
Nechyběli ani při příležitosti průjezdu Pelotonu Na kole dětem Josefa
Zimovčáka.
Po roce bylo Sekáče opět vidět i slyšet na Slavnostech vína
a otevřených památek v Uherském Hradišti. Poté následovalo
vystoupení na hodech v Podolí.
Sekáči se zúčastnili Mikulášského zpívání koled u vánočního
stromečku před obecním úřadem. Koledy zazpívali i v Domově pro
osoby se zdravotním postižením v Kunovicích a spolu s Friškami na
Půlnoční mši v Kapli Svatého Ducha.
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Folková kapela Děvčice zahrála při jarním otevírání cyklostezek Folková kapela
v Uherském Hradišti.
Děvčice
V květnu se Děvčice představily tradičně na Jízdě králů ve Vlčnově.
Do Uherského Hradiště se kapela vrací o prázdninách, kdy
vystoupila na Slováckém létě. Slovácké slavnosti vína a otevřených
památek už si bez muzikantských lodí snad ani neumíme představit.
Do Vlčnova se Děvčice v srpnu vrací vystoupením v rámci
Vlčnovského kulturního léta.
V září kapela vystupuje v Bzenci na Bzeneckém krojovém vinobraní
a v říjnu na Folkoláčku v Uherském Hradišti.
Vyvrcholením koncertů v tomto roce je 21. listopadu koncert k 10.
výročí založení kapely ve Vlčnově.
Poté následuje vánoční
vystoupení na Zelném trhu v Brně.
Rok uzavírají Děvčice v prosinci koncertem, který přenáší rádio
Proglas.
Sdružení pro výstavbu kaple Svatého Ducha v Podolí v letošním roce Sdružení pro
organizačně zajistilo Tříkrálovou sbírku pro Charitu. Dne 24. května výstavbu kaple
proběhla Slavnost seslání Ducha svatého s vypouštěním holubic. Na Svatého Ducha
Štědrý den se po druhé konala půlnoční mše v kapli Svatého Ducha.
Také letos vyrazily 10. ledna do ulic Podolí tři skupinky Tříkrálová sbírka
Tříkrálových koledníků s doprovodem, aby podpořily sbírku Charity
na pomoc těm, kteří se nemají v životě tak dobře. Vybrali rekordní
částku 23778,- Kč.
Navazují tím na tradici, kdy v minulých stoletích chodily chudé děti
převlečené za Tři krále a přinášely požehnání, které zapsaly na rám
vstupních dveří do stavení ve formě tří písmen K+M+B, což nejsou
začáteční písmena jmen králů Kašpara, Melichara a Baltazara, nýbrž
znamenají „Kyrilos mansionem benedicet – Pane žehnej tomu
domu“.
Požehnání Tří králů mělo ochraňovat stavení i ty, kdo v něm
přebývali, za což obyvatelé domů obdarovávali příchozí jídlem,
sladkostmi nebo penězi.
Dnes tedy opět přicházejí malí koledníci do našich domácností
a přináší poselství radosti, naděje a pokoje pro celý rok.
V sobotu 16. května uspořádala společenská komise Obce Podolí Vítání občánků
vítání našich nových občánků do života. Do života byly uvítány tyto
děti: Jiří Chmela, Natálie Brejchová a David Sviták.
Další vítání občánků se uskutečnilo v sobotu 3. října. Do života byly
uvítány tyto děti: Radek Smetka a David Strnad.
13. únor patřil v Podolí dětskému fašanku. Děti z mateřské školy, Dětský fašank
které měly na sobě masky propracované do posledního detailu,
prošly za zpěvu fašankových písní obec. O doprovod se postaraly
paní učitelky a maminky.
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V sobotu 14. února si před obecním úřadem dalo sraz 60 masek. Fašank
S úderem třinácté hodiny se vydal zástup na obchůzku po dědině.
Jádro průvodu tvořili Podolské Frišky a Podolští Sekáči. Frišky
všechny zaujaly krásným provedením šavlového tance. Sekáči
k dobré atmosféře pomohli nejen svým zpěvem, ale také hudebním
doprovodem.
Antonín Hanáček, Antonín Šavara a Vladimír Mana se s vervou
chopili harmonik. Zdeněk Kasper je doplnil na ozembuch. Jaromír
Hastík nezapomněl doma svůj klarinet. Na Záhumní se pak přidal na
trubku František Májíček starší.
Nechyběla tradiční slovácká slivovice na zahřátí, ani koblížky a boží
milosti. Teplota byla odpoledne +7°C. Svítilo sluníčko a bylo
azurově modré nebe. Lepší počasí jsme si pro fašankovou obchůzku
snad ani nemohli představit.
Výroční schůze zahrádkářů se v tomto roce uskutečnila v pátek 20. Výroční schůze
února. Na úvod zazpíval Mužský sbor Podolští Sekáči. Poté zahrádkářů
zhodnotil předseda organizace Libor Hanáček ve zprávě o činnosti
uplynulý rok a nastínil plán akcí na rok 2015.
V diskusi vystoupil Jiří Vratislavský z Popovic. Všechny přítomné
seznámil s novinkami v oblasti zahrádkářství a ovocnářství. Za
dlouholetou činnost byli oceněni členové základní organizace
– Vlastimil Vlachynský, Marie Huňková a Miroslav Navrátil.
Hudební produkci letos obstaral Martin Gerža. Schůze končila až po
půlnoci sborovým zpěvem moravských lidových písniček.
Také letos připravila Základní a Mateřská škola v Podolí pro děti Dětský karneval
karneval, který 28. února přilákal do kulturního domu 200
návštěvníků. Pod vedením veselého klauna soutěžily děti v různých
disciplínách. Velké oblibě se těšila diskotéka a malování na obličej.
Karneval vyvrcholil bohatou tombolou.
V neděli 1. března se v kulturním domě v Podolí přišla podívat Divadelní představení
padesátka návštěvníků na lechtivou komedii „Vražda sexem“ , kterou
u nás zahrál ochotnický divadelní spolek Kunovští Komedianti.
V naší kapli Svatého Ducha se poprvé 8. března konala dětská Dětská křížová cesta
křížová cesta.
14. března dopoledne se zúčastnilo úklidu obce 10 dospělých a 5 Úklid obce
dětí. Celkem se na sběrný dvůr vyvezlo 65 pytlů odpadků.
O den později se sešli zahrádkáři ve školní zahradě, aby provedli Sázení ovocných
výsadbu ovocných stromů. 25 ks jabloní a švestek bylo zasazeno do stromků
horní části zahrady.
22. března, na Smrtnou neděli, tedy 14 dnů před Velikonocemi, Královničky aneb
vyrazilo 22 děvčátek za doprovodu 12 maminek na obchůzku po Nosení létečka
Podolí, aby přinesli do domácností symbol jara – létečko.
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Létečko je borovicová větvička, ozdobená vyfouklými vajíčky, Královničky aneb
krepovými růžičkami, z papíru vystříhanými kvítky a fáborky. Zvyk Nosení létečka
nosení létečka byl před rokem obnoven po 38 letech Podolskými
Friškami. I když děvčátka byla v chladném počasí dost prokřehlá,
přesto všechny 4 skupinky prošly celou obec.
Polovina holčiček se zastavila také v Kapli Svatého Ducha, kde před
mší zazpívaly všechny sloky starodávné písničky „Stála panenka
Maria“, která se v Podolí během nosení létečka tradičně zpívala.
V sobotu 28. března uspořádali zahrádkáři v Kulturním domě Košt slivovice
v Podolí již 12. ročník koštu slivovice. V letošním roce se sešlo
celkem 28 vzorků, a tak vybrat nejlepší slivovici z takového
množství nebylo vůbec jednoduché. V kategorii slivovice bylo
konečné pořadí prvních tří následující:
1. Rostislav Toman, č.p. 13
2. Jaroslav Štěrba, č.p. 248
3. Karel Křivák, č.p. 184.
I když letošnímu hrkání nepřálo počasí, tak se děti a učitelky Velikonoční
z Mateřské školy v Podolí na Zelený čtvrtek nenechaly odradit hrkání
a vydaly se na tradiční obchůzku. S hrkači, klepači a řehtačkami děti
připomněly zvyk, kdy zvony symbolicky ve čtvrtek odlétají do Říma
a jejich zvuk ve vesnici nahrazují malí hrkáči. Poděkování patří
pedagogickému sboru v čele s paní ředitelkou za udržování zvyků
v naší obci.
Velký podíl na udržování zvyků v Podolí má také Mužský sbor Velikonoce
Podolští Sekáči. Na Velikonoční pondělí se vydali do ulic Podolí, s Podolskými
aby za zpěvu vyšubali své kolegyně Podolské Frišky, ale také ostatní Sekáči
známé a sousedky. Hudební doprovod tvořila harmonika Antonína
Šavary a klarinet Jaromíra Hastíka.
Tradiční zdobené dřevěné včelí úly – kláty – vyřezávali v Popovicích Výstava
na Amfíku amatérští řezbáři. Skupinu nadšenců, kteří jsou zároveň včelích klátů
včelaři, dal dohromady pro přehlídku 18. dubna Lubomír Novotný
z Podolí. Kromě něj, jsme mohli vidět mezi řezbáři také jeho
synovce s podolskými kořeny Luboše Hejmu z Hradce Králové.
Řezbáři měli k dispozici kmeny topolů o průměru až 90 cm, které
padly při loňské vichřici v Popovicích a obec je věnovala řezbářům
na tato díla.
Tradiční stavění máje bylo letos spojeno poprvé i s rejem čarodějnic. Pálení čarodějnic
Na hřišti ve Žlebě se 30. dubna sešlo na 50 čarodějnic všech a stavění máje
věkových kategorií. K získání čarodějnického průkazu musely
absolvovat slalom na koštěti, hod koštětem do dálky a hod ropuchou
na cíl. Po vyhlášení miss čarodějnice byl zapálen oheň. Připravená
čarodějnice v něm rychle vzplála. Zdatní chlapi mezitím vztyčili
nazdobenou májku. Všichni přítomní si pochutnali na cigáru z udírny
a zazpívali u vína.
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Po dvouleté pauze se v Podolí opět uskutečnila jízda zručnosti. Jízda zručnosti
Nejdříve pan Zdeněk Patík z Besipu zhodnotil malým závodníkům
způsobilost vozidel pro provoz na pozemních komunikacích.
Vyhovující stroje odměnil reflexní samolepkou ve tvaru packy. Pak
postupně všechny děti projely překážkovou dráhu. Mezi nejmladšími
dětmi nebylo vítěze. Vyhrály všechny už tím, že se zúčastnily.
Kategorie předškoláci + 1. třída:
Nikola Hanáčková
Ela Vitásková
Júlie Snopková
Matyáš Toman
Daniel Snopek
Kategorie 2. třída a starší:
Petr Toman
Edita Stašková
Žaneta Slavíková
Hlavně dospělí a dospívající měli možnost vyzkoušet si chůzi mezi
kuželi, překročení překážky a kop míčem na branku. Nebylo by na
tom nic zvláštního, pokud by při těchto činnostech neměli na očích
jedny z čtyř speciálních brýlí navozující iluzi opilosti ve dne, opilosti
za snížené viditelnosti, velké únavy a konečně omámení marihuanou.
O úsměvné zakopávání nebyla nouze.
V pátek 8. května se uskutečnil zájezd na Florii Kroměříž. Zájezd zahrádkářů
Zahrádkáři uspořádali tuto akci nejen pro své členy, ale i pro ostatní na Florii Kroměříž
obyvatele Podolí. Odměnou jim pak byl zcela zaplněný autobus. Na
jarní výstavě Floria si každý z nás přišel na své a domů si odvážel
různé sazenice květin, okrasné stromy, ale i zahradnické nářadí.
Odpoledne jsme si prohlédli zámek v Kroměříži, který nás všechny
uchvátil svou krásnou výzdobou. Navštívili jsme rovněž obě zahrady
– Zámeckou i Květnou. Počasí vyšlo na jedničku a udělalo tu
pověstnou třešinku na konec.
O den později uspořádala ČOS Sokol Podolí autobusový zájezd na Autobusový výlet
Pálavu. V Dolních Věstonicích jsme si prohlédli expozici muzea na Pálavu
věstonické Venuše a lovců mamutů. Počasí nám přálo po celý den,
a tak jsme měli nádherné výhledy po okolí jak z Dívčího hradu, tak
z hřebenové cesty přes pálavské vrchy na Sirotčí hrádek.
Podolský kovář Vitězslav Bobčík je novým držitelem ochranné Vítězslav Bobčík
známky Tradiční výrobek Slovácka. Jeho výrobky je možné zakoupit držitelem ochranné
také v prodejní expozici Tradičních výrobků Slovácka v budově známky
Jezuitské koleje na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti.
Ani letos 24. května nemohli na koseckých písních chybět zástupci Kosecké písně
Podolských Sekáčů. I když předpověď počasí ani výhled z okna
nevěstili nic dobré, přes to se trojka zpěváků z Podolí vydala na
setkání s ostatními mužskými sbory.
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Nakonec se počasí umoudřilo a tak v krásné atmosféře Kosecké písně
buchlovického zámku sekáči nejenom z Podolí pokosili louky, ale
zazpívali si i s ostatními zpěváky.
Svatodušní pouť v Kapli Svatého Ducha se konala v neděli 24. Slavnost seslání
května. Během slavnostní mše celebrované p. Robertem Pokrywkou Ducha svatého
zazpíval scholový sbor z Podolí a bylo posvěceno nové Pražské
Jezulátko. Po skončení mše se konalo tradiční setkání před Kaplí,
kde děti vypustily holubice. K dobré náladě zahrála cimbálová
muzika Vinár a zazpívaly domácí sbory Podolské Frišky a Podolští
Sekáči.
Soukromě hospodařící zemědělec pan Josef Fiksel z Hradčovic již Otevírání pastvin
další sezonu obhospodařuje zemědělské pozemky v našem katastru.
30. května pozval občany nejenom z Podolí, aby si přišli prohlédnout
jeho pastevecký areál a měli také příležitost popovídat si s ním o jeho
koníčku a zároveň těžké práci, která se s tímto posláním pojí. Pro
návštěvníky připravil pohoštění v podobě pečeného jehněte.
V neděli 31. května byl pod taktovkou ČOS Sokol Podolí pro děti Sokolský den dětí
připraven dětský den. Počasí bylo velmi pěkné, nechyběla střelba
ze vzduchovky, lanovka, soutěže družstev předškoláků i školáků. Za
sportovní výkony si všechny děti zasloužily špekáčky.
11. června přijela po roce do Podolí opět charitativní cyklotour Peloton
Josefa Zimovčáka „Na kole dětem“, jejíž snahou je získat finanční Na kole dětem
prostředky pro onkologicky nemocné děti. V čele pelotonu přijel na
vysokém kole Josef Zimovčák spolu s Milanem Pavlíkem z Podolí.
Po přivítání paní starostkou Janou Rýpalovou, milém slovu Josefa
Zimovčáka a pana profesora MUDr. Pavla Pafka, se jaly uvítat
účastníky podolské děti z naší základní školy. Samy pro tuto
příležitost složily básničku a také zazpívaly písničku – Dva roky
jezdím bez nehod. Pro Pepu Zimovčáka nakreslily krásné obrázky,
vyrobily kola z drátků a pro nemocné děti namalovaly Pexesa. Pak
pozdravili účastníky cyklotour Podolské Frišky s Odou na Pepu,
která Josefa Zimovčáka opravdu pobavila. A zástupci mužů –
Podolští Sekáči zazpívali o tom, jak jezdí podolské ženy na kole.
Na závěr jsme přichystali malé překvapení pro novomanžele Nelu
a Honzu Bickovi, kteří se vzali hned druhý den cyklotour a peloton je
vlastně jejich svatební cestou. Popřáli jsme jim hodně štěstí na
společné jízdě životem a symbolicky vypustili holubice. Poté
následoval odjezd pelotonu do další zastávky v Drslavicích.
Velmi pěkné představení, které bylo vhodné i pro menší děti, přivezl Cirkus Pacific
Cirkus Pacific 14. června do mlýnské zahrady v Podolí. Obzvlášť
vydařené bylo fakírské číslo, akrobatické představení ve vzduchu,
ohňová show, ale také agility s pejsky. Všechny pobavil malý klaun.
Někteří naši občané se dokonce zapojili do představení.
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Statečnost prokázal pan Petr Janča, který se stal asistentem vrhače Cirkus Pacific
nožů. Ten na něj házel nože s očima zavázanýma šátkem, přičemž se
všem okolo šapitó doslova tajil dech. Děti se mohly vyfotografovat
s poníky či s hady albíny.
Na jaře letošního roku jsme v Podolí zrealizovali úspěšnou sbírku Sbírka kol
starých autolékárniček pro krajany v Rumunsku. Při předávání 53 pro Rumunsko
kusů autolékárniček nás zároveň vyzvali zástupci Charity Hodonín,
zda bychom v Podolí nezrealizovali také sbírku starých koloběžek,
tříkolek a hlavně kol pro děti i dospělé určenou krajanům
z rumunského Banátu.
Při minulé sbírce na začátku roku se Charitě Hodonín podařilo vybrat
50 kol (dámské, pánské i dětské). Tentokrát probíhala sbírka u nás od
konce května do poloviny června. Podařilo se nasbírat 15 kol,
1 koloběžku a 2 tříkolky.
Příjemně teplé nedělní odpoledne 26. července patřilo v Podolí Otevírání
slavnostnímu otevírání tůní a mokřadů. Slavnost začala posvěcením mokřadů a tůní
kříže od Vítězslava Bobčíka. Poté p. Robert Pokrywka posvětil
i samotné mokřady. Přestřižením pásky k mokřadům se ujala
starostka obce Jana Rýpalová, Pavel Podškubka – otec a hlavní
realizátor a zástupce jedné ze dvou stavbu realizujících firem –
Lubomír Šlosar z firmy Tufír.
V informačním stánku podával informace o mokřadech a jejich
významu Jiří Trávníček, kolem mokřadů provedl zájemce Pavel
Podškubka. Děti si mohly tvořit ve stánku Centra ekologické
výchovy Žabka ze Starého Města. Mnoho zajímavých informací
ohledně přírody, myslivosti, různých živočichů v okolí Podolí
předaly dětem sestry Jana a Martina Novotné. Kromě tůní a mokřadů
bylo možno obdivovat včelí klát, který vyřezal Lubomír Novotný.
Všichni si pochutnali na vynikajícím srnčím guláši od Mysliveckého
sdružení Boří Míkovice – Podolí. Prožili jsme velmi vydařené
odpoledne, které si užilo více než 400 podolských občanů i hostů
z blízkého okolí.
Během prázdnin se dočkal důstojné opravy pomník obětem Opravený pomník
1. světové války umístěný před budovou Základní školy v Podolí, obětem 1. světové
který v roce 1926 nechali postavit tehdejší představitelé obce. Na války
jeho opravě pracoval během léta diplomovaný specialista v oboru
sochařství a restaurování Tomáš Kopčil z Bílovic. Jeho úkolem bylo
navrátit památce třiadvaceti padlých místních občanů důstojnou
podobu.
Pomník už léta pokrývaly biologické nálety a černé prachové
usazeniny, pískovcový podstavec byl zvětralý, spárování bylo místy
uvolněné či vypadlé úplně a některé texty byly nečitelné. Bohužel
chyběly také některé fotografie padlých. I přes výzvu občanům
o doplnění chybějících fotografií, se nepodařilo všechny dohledat,
a proto chybějící obrázky doplnily siluety.
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Pracovníci obecního úřadu s mnoha dobrovolníky připravili pro děti Rozloučení
na nedělní odpoledne 30. srpna v areálu fotbalového hřiště TJ Sokol s prázdninami
Podolí rozloučení s prázdninami. Připraveny byly soutěže jako
skákání v pytlích, střelba ze vzduchovky, kop na branku, hod
granátem, kličkování s míčem a dvě překážkové dráhy. První byla
určena pro dvojici dospělého s dítětem a druhá pro jednotlivce. Bylo
třeba zdolat žebřík dvoják, přeběhnout klády, přeskočit kozu, přelézt
bednu, předvést 2 kotouly, převézt polena na rudlíku, plížit se, běžet
s kbelíkem plným vody na hlavě a na závěr zakřičet do megafonu.
Nejrychlejší byl Vojtěch Snopek s tatínkem Milanem Snopkem
a v jednotlivcích Anna Smetanová.
Do základní školy dnes 1. září v České republice nastoupilo 900 tisíc Prváčci
školáků, z toho asi 118 tisíc prváčků. Z Podolí mělo svůj velký den v ZŠ Podolí
15 prváčků a z nich šlo 12 do školy v Podolí. Máme velkou radost,
že právě první třída se po letech otevřela také u nás a že jsme mohli
děti přivítat ve škole, kde je toho po prázdninách mnoho nového.
Na letošních Slavnostech vína a otevřených památek v Uherském Slavnosti vína
Hradišti 12. září reprezentovalo naši obec šedesát krojovaných. Do a otevřených
kroje se oblékla i starostka obce Bc. Jana Rýpalová. V parku památek
u Obchodní akademie, kde bylo stanoviště Mikroregionu Dolní
Poolšaví, vystoupily v programu Podolské Frišky s Friščaty
a Podolští Sekáči. Na muzikantských lodích zahrála a zazpívala
Folková kapela Děvčice.
V září vznikla v Podolí nová odpočinková místa podél Olšavy Nová odpočinková
a u mokřadu nad Žlebem. Tato místa jsou častým cílem procházek místa v Podolí
našich občanů, kteří zde jistě přivítají možnost odpočinout si či
relaxovat na nových lavičkách. Lavičky vyrobil pan Martin Smetana.
V sobotu 3. října uspořádal Český svaz zahrádkářů v Podolí Zájezd zahrádkářů
autobusový zájezd na podzimní Floru Olomouc. Akce se zúčastnilo na Floru Olomouc
zdravé jádro podolských zahrádkářů. Projít celý areál výstaviště
s překrásnou výzdobou nebyl nijak snadný úkol. Bylo se na co dívat
a co obdivovat. A u regionálních potravin také co ochutnávat.
Nakonec každý z nás dokoupil to, co zrovna nejnutněji potřebuje
k výsevu či obdělávání zahrady.
Odpoledne jsme se rozdělili na dvě poloviny. První zůstala v areálu
výstaviště na koncertu dechovky. Druhá polovina zahrádkářů pod
vedením Ludmily Jakšíkové si prohlédla a prošla historické centrum
města Olomouce. Navštívili jsme Kostel Sv. Mořice, kde jsou
umístěny největší varhany v České republice. Tyto varhany mají
10400 píšťal. Návštěva Muzea historických automobilů se
neuskutečnila. O to více nás zaujal společný odjezd 33 motorkářů –
černých andělů z Horního náměstí v Olomouci.
Přesto, že se ani letos nedala hodová chasa dohromady, hodové Hodové slavnosti
slavnosti se v sobotu 17. října vydařily.
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Po slavnostní mši v Kapli Svatého Ducha se vydal průvod Hodové slavnosti
krojovaných zazpívat k domu místostarostky Ing. Jarmily Kasperové
a poté do kulturního domu. V hodinovém programu „Tak sa žije
podél Olšavy“ vystoupila stovka účinkujících. Děti z mateřské školy,
základní školy, Friščata, Ženský pěvecký sborek Podolské Frišky
a Mužský sbor Podolské Sekáče doprovodila cimbálová muzika
Vinár. Nechyběl ani mošt a burčák od podolských zahrádkářů
a lákadla pro děti v podobě kolotočů v mlýnské zahradě.
Od listopadu se v Mlýnské zahradě cvičí se psy. Majitelé psů si tam Cvičení pejsků
mohou vyzkoušet prvky z obedience a z agility a nechat své pejsky
seznamovat s jinými psími přáteli. Celý prostor je ohrazený a nabízí
možnost volného pohybu psů. Cvičení probíhá volnější formou podle
zájmu jednotlivých účastníků.
V sobotu 7. listopadu se Kulturní dům v Podolí vrátil o desítky let Gramofonová
zpátky. Konala se tady Retropárty. Akce vznikla nenápadně jako retropárty
spontánní nápad na loňské silvestrovské oslavě. Od prvního impulzu
k uskutečnění vedla dlouhá cesta. Ale povedlo se. Sešlo se kolem
padesáti příznivců starých gramofonových desek, aby si s trochou
nostalgie připomněli hity šedesátých až devadesátých let.
V sále bylo vystaveno na 200 kusů desek. Rozděleny byly podle
žánrů. Od dechovky a mluveného slova přes folk i vážnou hudbu až
k českým a slovenským hitům. Přesto, že na další stovku desek už
nezbylo na stěnách a stolech místo, ani v bednách nebyly
zapomenuty a našly si své zájemce.
Plánovaná hudební produkce ustoupila přáním návštěvníků, kteří si
z vystavených desek vybírali své oblíbené písničky. Dva gramofony
po celý večer skvěle konkurovaly moderní technice, a tak jsme si
mohli vychutnat známé hity opravdu retro: Beatles, Abba, Bee Gees,
Karel Gott, duo Hložek – Kotvald, Darinka Rolincová, Jiří
Schelinger, Petr Novák a další. Byl by to opravdu dlouhý výčet
interpretů. Každý si snad přišel na své. Do víru tance vtáhly přítomné
děti, které si užívaly barevné efekty hudební produkce.
V Podolí máme novou mistryni světa v břišních tancích – desetiletou Mistryně světa
slečnu Veroniku Luběnovou. Veronika začínala taneční dráhu ve 4 v břišních tancích
letech s Friščaty a postupně od moravského folklóru přesedlala na
břišní tance, kterým se věnuje již 5 let v kunovském tanečním centru
orientálních tanců Layla.
Se svojí skupinou Kalila slaví jeden úspěch za druhým. Díky
letošním 1. místům na soutěžích Tanner Cup Zlín, Liptov Orient
Festival, O valašský klobouk, Světlo orientu krajské kolo, Světlo
orientu národní kolo a Mistrovství České republiky v Bohumíně
postoupilo 6 děvčat z Kalily na Mistrovství světa 2015, které se
konalo u nás v libereckém Centru Babylon.
Od 4. do 8. listopadu se zde představilo více než 6000 tanečníků
všech tanečních stylů a žánrů z více jak 100 tanečních škol z 20
zemí.
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Skupina Kalila s Veronikou Luběnovou vybojovala v Liberci Mistryně světa
1. místo, a tím děvčata získala titul Mistryně světa 2015.
v břišních tancích
Starostka a místostarostka se zúčastnily Národní konference Venkov Národní konference
2015. Zde proběhla prezentace mokřadů v Podolí. Bylo Venkov 2015
konstatováno, že mokřady a vůbec voda má v krajině důležitou
a nezastupitelnou funkci. Podolí bylo představeno jako obec, která
fandí přírodě, chrání ji a pomáhá jí k zachování všech jejích funkcí.
Naši senioři se sešli v sobotu 14. listopadu v kulturním domě, aby při Beseda s důchodci
sklence dobrého vína pobesedovali s přáteli. Na úvod starostka obce
přítomné seznámila s činností zastupitelstva obce. Místostarostka
poté představila plány do budoucna. V programu vystoupily děti
z mateřské školy s pásmem písní a tanců. Zazpívaly Podolské Frišky,
ke kterým se přidali i Podolští Sekáči. K dobré náladě, poslechu
i k tanci hrála dechová hudba Pohoda z Hluku.
Základní a mateřská škola zorganizovala 19. listopadu podvečerní Lampionový průvod
procházku dětí a jejich doprovodu po Podolí. Velké množství a slet broučků
broučků stejně jako i dospělých prošlo a rozzářilo celou obec.
Slovenská ZŠ a MŠ Častkovce od školního roku 2015 – 2016 Družba se ZŠ
navázala družební přeshraniční spolupráci se ZŠ a MŠ Podolí. První a MŠ Častkovce
společné setkání se uskutečnilo 20. listopadu, kdy děti ze Slovenska
přijely do Podolí. Po chvíli nebylo možné rozeznat, které dítě je naše
a které cizí. Všechny děti se promíchaly, byly zvědavé, vyptávaly se
na vše možné a smály se jazykovým rozdílům. Všichni dohromady
ve smíšených skupinách plnili úkoly, tancovali a zpívali české
i slovenské písničky. Děti z Podolí se už dnes těší na návštěvu
Slovenska.
Folková kapela Děvčice pokřtila své druhé CD při příležitosti 10. Děvčice desetileté
výročí založení kapely. Křest se uskutečnil v sobotu 21. listopadu
v Klubu kultury a sportu ve Vlčnově. Nový nosič s názvem Děvčice
10 let je výjimečný tím, že jsou zde nahrány pouze autorské písně.
Text vytvořil Josef Ondrejka a hudbu složila Radka Ondrejková,
frontmentka a zakladatelka kapely Děvčice.
Ve zcela zaplněném sále si mohli hosté nejprve poslechnout
začínající dětskou kapelu Frajeři, pod vedením Radky Ondrejkové,
jež vznikla na hudebním táboře „Talenti z ranče“, který pořádá již
třetím rokem kapela Děvčice. Společně všichni zavzpomínali na
těžké začátky, zkoušky, koncerty, festivaly, ale i na bývalé členky
kapely.
Zazněly písně, se kterými Děvčice začínaly a také všechny písně
z nového CD. To pokřtili slivovicí kmotři, textař Josef Ondrejka
a Šimon Pešl, který zastoupil svého nepřítomného otce Miroslava,
dlouholetého fanouška a sponzora kapely.
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V neděli 22. listopadu jsme se sešli v kulturním domě, abychom Výroba
vyrobili vlastní adventní věnce. Prostor zaplnila vůně jehličí a adventních věnců
všichni se pustili s nadšením do práce. Po obalení korpusů
větvičkami se mohlo začít zdobit. Ozdoby ani nápady nechyběly.
K dispozici byly svíčky, šišky, ořechy, kaštany a jiný přírodní
materiál. Práce šla všem hezky o ruky. Za chvíli už byly první
adventní věnce hotové a byly opravdu krásné.
V pátek 4. prosince se v podvečer uskutečnil před obecním úřadem Dětský jarmark
Dětský jarmark. Své výrobky prodávaly děti ze Základní školy
v Podolí. Na prodej byly i perníčky s mikulášskou a vánoční
tematikou od místních občanů. Pro děti byly připraveny soutěže
s čerty v pekle, pro dospělé svařák na zahřátí.
Po setmění jsme rozsvítili vánoční strom a společně s Podolskými
Sekáči si zazpívali koledy. Poté koledy zahrál i Žesťový kvintet
z Olomouce. Anděl a Mikuláš rozdali hodným dětem balíčky
sladkostí. Na náš první jarmark zavítalo okolo 150 lidí, kteří si
dosyta užili předvánoční atmosféru.
O den později uspořádala Česká obec sokolská, Sokol Podolí Mikulášská beseda
v kulturním domě 21. Mikulášskou besedu u cimbálu. Tradičně u cimbálu
nechyběla Cimbálová muzika Mladí Burčáci v čele s primášem
Zdeňkem Staškem, která hrála k tanci i poslechu. Pro návštěvníky
byla opět připravena bohatá tombola. Do adventní pohody navnadily
všechny přítomné Podolské Frišky. V jejich podání zazněly známé
i novější koledy. Andělský sbor před nebeskou bránou – to bylo další
vánočně laděné vystoupení Frišek.
6. prosince odpoledne zavítala do kulturního domu lektorka Veronika Zábavné odpoledne
Ivakina z JŠ Light Point z Brna, která si s sebou přivezla maskota pro děti
Dinokroka Hocuse. V téměř tříhodinovém programu si děti s tatínky s Dinokroky
a maminkami nejenom společně vyzkoušeli metodiku výuky
angličtiny pomocí divadýlka, mini-muzikálu a pohádky na DVD, ale
hlavně si užili spoustu legrace a zábavy.
Kalendář obce Podolí na rok 2016 je tentokrát zaměřen na činnost Kalendář
spolků. Samozřejmě přináší i potřebné informace o svozu na rok 2016
komunálního odpadu a plastů.
Nový duchovně-relaxační areál v Podolí mohl vzniknout Slavnostní otevírání
v posledním kvartálu roku 2015 díky dotaci ve výši 4,2 milionů duchovně-relaxačního
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, ROP Střední Morava, areálu
oblast podpory „Rozvoj venkova“, podoblast podpory programu
„Fyzická revitalizace území“.
V části na dětském hřišti na Záhumní byly vyměněny nevyhovující
asfaltové povrchy cestiček a plot. Kontejnery na odpad se schovaly
do přístřešku. Nové stromy a květiny, které byly vysazeny, by měly
kvést postupně od jara do podzimu.
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Dále byl vybudován a opraven chodník spojující dětské hřiště Slavnostní otevírání
s areálem v okolí Kaple Svatého Ducha a podél něj byl zasazen pás duchovně-relaxačního
hortenzií.
areálu
Před domem chovatelů, který dříve patřil nejstaršímu slováckému
tkadleci Janu Kroupovi, je plocha vydlážděna kamennou dlažbou,
byl vysazen centrální strom – lípa. Prostor byl doplněn kruhovou
lavičkou, dále byly zbudovány a osázeny zvýšené záhony s plochami
na posezení. Zmenšení svahovitosti terénu bylo provedeno pomocí
kruhových schodů. Byly odstraněny betonové panely z přístupové
cesty a místo nich zrealizována plocha ze zámkové dlažby pro
příchozí ke kapli. Součástí byla opět výsadba zeleně.
Atmosféru areálu podtrhuje instalace dvou uměleckých kovářských
skulptur, které vytvořil podolský umělecký kovář Vítězslav Bobčík.
To, co ho inspirovalo, byl citát od italského filosofa a spisovatele
Luciano de Crescenza: „Všichni jsme andělé pouze s jedním křídlem.
A můžeme létat jen tehdy, objímáme-li jeden druhého.“
24. prosince se po druhé konala v Podolí půlnoční mše. Mši sloužil Půlnoční mše
náš farář P. Robert Pokrywka. Všichni lidé dobré vůle – věřící v kapli Svatého
i nevěřící – společně se svými bližními oslavili v kapli narození Ducha
Ježíše Krista. Vánoční koledy si s Podolskými Friškami
a Podolskými Sekáči zazpívali všichni přítomní. Na trumpetu zahrál
František Ševeček. Po skončení půlnoční mše nechybělo před kaplí
společné vinšování.
Tradiční Štěpánský turnaj ve stolním tenisu se uskutečnil Štěpánský turnaj
v Kulturním domě v Podolí 26. prosince. Turnaj se i letos odehrál ve stolním tenisu
pouze v kategorii dospělých a zúčastnilo se ho 14 hráčů. Rozdělení
byli do dvou skupin. Z každé skupiny postoupily první čtyři hráči.
Vítězem byl po dvou letech opět Rostislav Toman. A stejné bylo po
dvou letech i umístění dalších hráčů do 3. místa.
Pořadí prvních tří bylo následující:
1. Rostislav Toman
2. Dalibor Mitana
3. Zbyněk Křen.
Silvestrovský výšlap se i v tomto roce vydal po trase z Podolí přes Silvestrovský pochod
Veletiny do Hradčovic. Na startu jubilejního desátého ročníku se
sešlo 100 účastníků, kteří tak vytvořili nový rekord. Počasí na zimní
vycházku vyšlo na jedničku. Zatímco ráno bylo -8°C. V deset hodin
na startu u obecního úřadu byly jen -2°C. Cíl pochodu změnil název.
Z Hostince U Holuba na Slováckou hospodu. K dobré pohodě si
účastníci pochodu zazpívali. Domů jsme se tak vraceli všichni
pozitivně naladěni.
Pohyb obyvatel v roce 2015 byl následující:
narození:
6
zemřelí:
12
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Datum a jména narozených občánků:
4.2. Jiří Chmela č.p. 291
8.4. David Strnad č.p. 273
21.4. Šimon Kryštof č.p. 190
11.6. Radek Smetka č.p. 141
17.11. Vojtěch Čada č.p. 154
16.12. Adriana Májíčková č.p. 177

Obyvatelstvo

V letošním roce nás navždy opustili tito občané:
20.1. Miroslav Rathouzský č.p. 245 – 78 let
12.2. Miloslav Hruboš č.p. 179 – 82 let
21.2. Ludmila Susová č.p. 144 – 68 let
4.3. Františka Podškubková č.p. 206 – 93 let
10.3. František Kleiner č.p. 110 – 55 let
19.3. Jana Podškubková č.p. 51 – 61 let
9.4. Josef Tichoň č.p. 90 – 77 let
28.4. Miloslav Malina č.p. 182 – 88 let
21.5. Antonie Grygerová č.p. 127 – 91 let
1.6. Božena Kadlčíková č.p. 56 – 74 let
29.6. Jan Černý č.p. 218 – 64 let
13.9. František Prachař č.p. 121 – 68 let
K 31. prosinci 2015 měla naše obec 856 obyvatel.
Končí zápis kroniky obce za rok 2015 a událostí, které se v průběhu Závěr
tohoto roku odehrály v naší obci.
Také v tomto roce místní knihovna, Ženský pěvecký sborek
Podolské Frišky, Česká obec sokolská, Český svaz zahrádkářů
a Mužský sbor Podolští Sekáči pořádají nebo se podílejí na akcích
v naší obci. To vše je zárukou, že i v dalším roce se máme na co
těšit.
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