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ZÁPISU

Dne 14. května si celá naše země připomněla 700 let od narození Úvod
největšího Čecha a Otce vlasti – Karla IV.
Obyvatelé Velké Británie se v referendu dne 23. června rozhodli
opustit Evropskou unii. Pro toto rozhodnutí se vyslovila těsná většina
všech obyvatel.
Letecká doprava si vyžádala i o vánočních svátcích 25. prosince svou
krutou daň. V Rusku havarovalo letadlo TU-154 a na jeho palubě
našla smrt většina členů známého pěveckého souboru Alexandrovci.
Na 31. letních olympijských hrách v Brazílii ve městě Rio de Janeiro
získala Česká republika zlatou medaili v judu v kategorii do 80 kg
zásluhou Lukáše Krpálka. Naši tenisté přidali do sbírky několik
stříbrných medailí a oštěpařka Barbora Špotáková na své třetí
olympiádě získala bronzovou medaili.
13. listopadu získalo české družstvo žen po třetí za sebou vítězství ve
Fed Cupu. Celkově to bylo za posledních 6 let jejich 5. vítězství
ve finále.
Na 20. zasedání, které se uskutečnilo ve dnech 11. a 12. července,
zastupitelstvo obce odvolalo starostku Bc. Janu Rýpalovou
a místostarostku Ing. Jarmilu Kasperovou. Novým starostou byl
zvolen Ing. Jaromír Hastík, místostarostou Ing. Miroslav Křižka. Po
jejich rezignaci byla koncem roku pověřená výkonem pravomocí
starosty PhDr. Tatiana Perničková. V tomto roce se ve vedení obce
tak vystřídali 3 starostové.
Nový rok začal ochlazením a sněžením. Hned 1. ledna napadlo 5 cm Počasí
sněhu. To samozřejmě vykouzlilo krásnou kulisu zimy. A protože až
do 8. ledna se držely i denní teploty pod bodem mrazu, radost z bílé
peřiny přetrvala do konce dekády. Nejchladnější ráno bylo 4. ledna,
kdy teplota klesla k -8°C. O dva dny později bylo přes den -7°C. 9.
ledna se ráno vytvořila na silnicích a chodnících ledovka. Na začátku
druhé dekády se oteplilo. Ranní teploty se držely těsně nad 0°C,
odpolední okolo +5°C. Od 16. ledna se vrací celodenní mrazy.
Nejchladnější ráno bylo 19. ledna s teplotou -9°C. V poslední dekádě
se o slovo přihlásil opět sníh. 21. ledna napadlo 5 cm sněhu. O den
později bylo přes den -7°C. 23. ledna jsme zaznamenali v Podolí
nejchladnější ráno s teplotou -15°C. Od 25. ledna prší a otepluje se.
Ranní teploty jsou pod bodem mrazu. Odpoledne ukazuje teploměr
nejčastěji hodnoty okolo +8°C. Všechen sníh postupně roztál.
První únorová dekáda je teplotně nadprůměrná. Ranní hodnoty se
pohybují okolo +5°C, odpolední +8°C. Zaznamenány však byly
výkyvy teplot. 5. února byly ráno -2°C, přes den 0°C. 9. února bylo
ráno +9°C, odpoledne +12°C. To byl nejteplejší den v únoru.
Následující den však teplota ráno klesla na -3°C. Přes den se
nedostala nad bod mrazu. Také druhá dekáda vykazuje nadprůměrné
hodnoty. Ráno je to nejčastěji +5°C. Odpoledne až +10°C. Od 16.
února prší každý den do konce dekády. Ve třetí dekádě
zaznamenáváme velké výkyvy teplot. Zatímco 22. únor je
nejteplejším dnem celého února s ranní teplotou +10°C, odpolední
+15°C.
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Ke konci měsíce skoro každý den prší. Nejchladnějším dnem dekády Počasí
je 27. únor. Ráno jsou -3°C, po obědě +5°C.
Do 5. března se častěji vyskytovaly dešťové přeháňky. S tím souvisí
i teploty Ranní se držely okolo +5°C, odpolední nepřekročily hranici
+5°C. Nejchladnějším dnem byl 10. březen. Ráno klesla teplota dva
stupně pod bod mrazu. Přes den se nedostala nad +4°C. 15. března se
opět připomněla zima. Ráno byl slabý poprašek sněhu. O dva dny
později bylo ráno -2°C, po obědě ale teplota stoupla na +12°C. Ranní
minusové teploty pokračují i ve třetí dekádě. Přes den se blíží
hodnoty k +8°C. Na velikonoční pondělí je ráno +1°C, odpoledne
pak +14°C. Letošní velikonoce byly ve znamení krásného
odpoledního sluníčka. Nejteplejším dnem celého měsíce byl 31.
březen. Ráno bylo +5°C, přes den se teplota vyšplhala až na +21°C.
Aprílové počasí začíná hned 1. dubna, kdy se teplota ráno i přes den
drží na +9°C. Další den už ale odpolední teplota šplhá na +20°C.
Ranní teploty se poté pohybují v rozmezí +5°C až +10°C.
Nejteplejším dnem je 5. duben, kdy je po obědě naměřeno +24°C,
pak přichází ochlazení s poklesem teplot až na +10°C. Poslední dva
dny první dekády prší. Chladnější počasí pokračuje i na začátku
druhé dekády. Nejchladnějším dnem je 20. duben s ranní teplotou
0°C. Přes den teplota atakuje hodnotu +9°C. I poslední dekáda je
velmi chladná. 26. dubna je ráno naměřena teplota -2°C, odpoledne
+8°C. Následující den prší. Ranní i odpolední teploty jsou +6°C.
Mrazivá rána jsou až do konce dubna. Mají za následek zničení
letošní úrody meruněk.
Počasí na začátku května se mění k lepšímu. Otepluje se. Ranní
teploty jsou nejčastěji u hodnoty +10°C, odpolední pak v rozmezí
+15°C až +20°C. Druhá dekáda s sebou přináší déšť a také opět
ochlazení. 15. května na Svatodušní pouť sice neprší, ale teplota
nepřekračuje +15°C. Následující den je nejchladnější z celé dekády.
Ráno je teplota jen +2°C, přes den se nedostane nad +10°C. Třetí
dekáda začíná oteplením. Ranní teploty se posunují k +10°C. Denní
teploty atakují hodnotu +20°C. 24. května celý den prší. V dalších
dnech se objevují ranní mlhy, což pro toto období není typické. Ke
konci dekády se přes den otepluje až k +25°C.
První dekáda v červnu nabízí stejný ráz počasí z konce května. Pouze
ranní hodnoty se stěhují pod +10°C. Nejchladnějším ránem je
8. června s teplotou +8°C. Odpoledne je však o 20°C více. Trochu
v tomto období zaprší, ale srážky nejsou intenzivní. Drobné dešťové
srážky se objevují i v druhé dekádě. Rozdíly v ranních teplotách
o více než 10°C byly v polovině měsíce. 15. června bylo ráno +10°C,
noc byla tropická, následující ráno +22°C. 17. června ráno byla
teplota zase jenom +12°C. Denní hodnoty se drží okolo +25°C.
Poslední dekáda s sebou přinesla tropické počasí. 24. a 25. června
bylo přes den až +35°C. Obě noci byly rovněž tropické. V noci 26.
června přišla bouřka s přívalovým deštěm.
Tropické počasí se přeneslo i na začátek letních prázdnin. 5. července
na Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se teplota snížila
o 10°C.
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Ranní teploty jsou okolo +10°C, odpolední se drží nad +20°C.
Počasí
Nejchladnější ráno je 7. července, kdy je pouze +8°C. Rozdílnost
teplot a dešťové srážky, to přinesla druhá dekáda. Zatímco 12.
července bylo ráno +21°C, přes den jen +17°C. O dva dny později
bylo nejchladnější ráno s teplotou +9°C. Odpolední průměrná teplota
se zastavila na hodnotě +25°C. Poslední dekáda začala velkým
poklesem teplot. 21. července ještě v 17:00 hodin bylo +30°C.
V 19:00 hodin po dešti klesla teplota na +20°C. 25. července je ráno
+16°C, odpoledne +32°C. Opět se vrací tropické počasí jak přes den,
tak i v noci. Nejteplejším dnem měsíce celého roku byl 31. červenec.
Ráno bylo +18°C, po obědě +33°C. Večer přišla bouřka se silným
deštěm. Ochladilo se o 15°C.
První srpnová dekáda přinesla chladnější a deštivé počasí. Výjimkou
byl 3. srpen, kdy bylo ráno +16°C, odpoledne pak +32°C. Ostatní
dny se ranní teplota držela okolo +10°C. Po obědě bylo na teploměru
nejčastěji +20°C. Nejchladnějším dnem je 10. srpen. Ranní teplota je
+12°C, odpolední jen o tři stupně víc. Začátkem druhé dekády přišlo
12. srpna velmi studené ráno s teplotou +7°C. 14. srpna večer se nad
Podolím přehnala silná bouřka s kroupami. Nejteplejším dnem
dekády je 20. srpen, kdy přes den teplota stoupla na +30°C. Ovšem
následující den klesla po obědě na +20°C. Ranní teploty se drží
v rozmezí +10°C až +15°C. Od 25. srpna se nám vrací tropické
počasí. Ke konci měsíce se denní teploty vrací k +25°C.
Nejchladnější ráno zaznamenáváme 31. srpna s teplotou +8°C.
Tropické počasí pokračuje i na začátku září. Ranní teploty jsou okolo
+15°C, odpolední šplhají až k +30°C. Letošní Slavnosti vína a
otevřených památek v Uherském Hradišti 10. září s odpolední
teplotou +31°C patří v celé historii slavností k těm nejteplejším. Ráz
tropického počasí přetrvává do 16. září. 17. září přechází přes celou
Českou republiku studená fronta s vydatným deštěm. Po ní se velmi
ochlazuje. Ráno naměříme jen +10°C. Přes den pak teploměr
nejčastěji ukazuje hodnotu +20°C. Třetí dekáda začíná podobným
počasím. Ranní teploty se dostávají i pod +5°C. Odpoledne je jen
kolem +15°C. Nejchladnější ráno je 23. září, kdy rtuť v teploměru
ukazuje +3°C. Ke konci měsíce se otepluje. Ráno na +10°C, přes den
teplota stoupá i nad +20°C.
První říjnový víkend byl typickou ukázkou krásného podzimního
počasí. Ráno +10°C, odpoledne +22°C. Byly to prosluněné 2 dny.
Ale už od 3. října šla teplota prudce dolů. Ranní teploty se
pohybovaly okolo +5°C, odpolední se držely těsně nad hranicí
+10°C. Nejchladnějším dnem je 7. říjen. Ráno jen 1 stupeň nad
bodem mrazu. Přes den bylo +8°C. Ve druhé dekádě se trochu
oteplilo. Ranní hodnoty se držely kolem +10°C, odpolední atakovaly
hranici +15°C. V závěru dekády se o slovo přihlásil déšť. Dnem
s nejnižší teplotou byl 18. říjen. Ráno +10°C, po obědě jenom +8°C.
V poslední dekádě jsou velmi proměnlivé teploty. 21. října je ranní
teplota jen +4°C, přes den +8°C. Poté se otepluje. 25. října máme
ráno +12°C, odpoledne se na teploměru ukáže až +17°C.
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Začátek listopadu je ve znamení „dušičkového“ počasí. To s sebou Počasí
přináší ochlazení. 4. listopadu jsou ráno -3°C, přes den je +5°C. Poté
se mírně otepluje. Ranní hodnoty se se drží nad bodem mrazu.
Odpolední jsou v rozmezí od +5°C do +10°C. Dekáda je bohatá i na
dešťové srážky. Prostřední dekáda začíná opět ochlazením. Ráno se
teploty dostávají do minusových hodnot. Přes den se teplota drží jen
lehce nad 0°C. 15. listopadu je ráno na teploměru -5°C, po obědě
jenom +3°C. Ke konci dekády se oteplilo a pršelo. Ranní teploty se
šplhají k +10°C. Přes den je ještě o tři stupně více. Třetí dekáda byla
z pohledu teplot jako na houpačce. Neustále probíhalo střídání teplot.
Začátek dekády byl chladnější. Od 25. listopadu se teploty ráno
dostaly nad bod mrazu a po obědě k +5°C. Konec dekády byl už opět
mrazivý. 30. listopadu ukazoval ráno teploměr -6°C, přes den pak
+3°C. 29. listopadu večer začalo sněžit. Následující den jsme se
probudili do krásného „Ladovského“ zimního dne. Idyla však
vydržela jen do odpoledne, kdy všechen sníh roztál.
V první prosincové dekádě přetrvávalo chladné počasí z konce
listopadu. Ráno byla průměrná teplota -5°C. Přes den okolo 0°C.
Nejchladnější ráno bylo 5. prosince s teplotou -8°C. Druhá dekáda se
nese ve stejném duchu. Ranní hodnoty jsou pod bodem mrazu.
Odpolední teploty jsou v průměru +2°C. Výjimkou je začátek
dekády, kdy máme 3 mrazivé dny za sebou. Nejchladnější ráno je
17. prosince, kdy teploměr ukazuje hodnotu -8°C. Při zpívání koled
14. prosince napadla souvislá sněhová pokrývka. Byly to sice jen
3 cm sněhu, ale na dokreslení bílé zimy to stačilo. Za dva dny však
sníh roztál. Na začátku poslední dekády a celého roku se ochlazuje.
Ráno je teplota v minusových hodnotách, odpoledne atakuje hranici
+5C. Na Štědrý den je ráno 0°C. Přes den je o 2 stupně více. Na Boží
hod vánoční jsou ráno +3°C, po obědě +5°C. Celý den drobně prší.
Na Štěpána se otepluje. Ráno ukazuje teploměr hodnotu +5°C.
Odpoledne je až +10°C. Od 29. prosince se zase začíná ochlazovat.
Teplota na Silvestra ráno klesá na -8°C, přes den jsou -4°C a před
půlnocí je opět -8°C. Odpoledne a večer se nad Podolím drží mlha.
V letošním roce se z celkem 10 zasedání konalo 6 zasedání Obecního Obecní úřad
zastupitelstva. Všechna zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
Na 15. zasedání, které se uskutečnilo 22. února, zastupitelstvo
schválilo:
- Územní plán Podolí
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích
z rozpočtu Zlínského kraje číslo D/0100/2016/ŽPE a pověřilo
starostku obce jejím podpisem
- investiční záměr obnovy Památníku obětem 2. světové války v obci
Podolí a podání žádosti o státní účelovou dotaci na zabezpečení
péče o válečné hroby
- záměr vzetí do majetku obce dřevěný kříž s Ježíšem na pozemku
parc. č. 3222/2 v k. ú. Podolí nad Olšavou a jeho opravu. Pověřilo
starostku obce vyřízením potřebných úkonů

7

- záměr provedení stavebních úprav domu č.p. 64 v obci Podolí a Obecní úřad
podání žádosti o dotaci na akci „Komunitní centrum volnočasových
aktivit dětí, mládeže a rodin v Podolí, Podolský ráj“, souhlasilo
s vypracováním projektové dokumentace na opravu střechy a
pověřilo starostku obce vyřízením potřebných úkonů.
16. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 25. dubna. Zastupitelstvo
obce schválilo:
- závěrečný účet Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazek obcí včetně
všech jeho příloh bez výhrad
- navýšení členského příspěvku pro Mikroregion Dolní Poolšaví,
svazek obcí ve výši 30,- Kč na obyvatele a rok
- nákup drtiče větví GTM Profesional GTS 900 G
- uzavírání Smlouvy o pronájmu prostor a zařízení kulturního domu
v Podolí se zájemci o pronájem kulturního domu od 26. 4. 2016
- do funkce předsedy sportovní komise Pavla Záchvěje, Podolí č. p.
264, od 1. 5. 2016 mu náleží měsíční odměna ve výši 900,- Kč
- záměr zpracování historie Podolí odborníky na danou oblast a
pověřilo místostarostku obce jejich oslovením
- provedení terénních úprav sběrného místa v obci Podolí, č. p. 176 a
pověřilo starostku obce jejich zajištěním.
Zastupitelstvo obce vyhovělo žádostem o dotaci z rozpočtu obce
Podolí na rok 2016 dle předložených požadavků. Myslivecký spolek
Boří Míkovice obdrží 15000,- Kč na nákup krmiva a údržbu
pozemků v k. ú. Podolí nad Olšavou, ČOS Sokol Podolí obdrží
15000,- Kč na autobusový zájezd a nákup cvičebních pomůcek,
Spolek pro výstavbu kaple Svatého Ducha obdrží 29500,- Kč na
údržbu a nákup materiálu na osázení břehu pod kaplí, Občanské
sdružení Folklor a kultura obdrží 15000,- Kč na krojové součásti,
hudební nástroje a souborová trička. Zastupitelstvo obce pověřilo
starostku obce přípravou veřejnoprávních smluv s jednotlivými
žadateli.
Zastupitelstvo obce souhlasilo s výsadbou stromů na pozemcích parc.
č. 5321/2, parc. č. 5323/1 a parc. č. 5322/2 v katastrálním území
Podolí nad Olšavou.
17. zasedání zastupitelstva se neuskutečnilo z důvodu malého počtu
zastupitelů.
18. zasedání zastupitelstva se neuskutečnilo z důvodu malého počtu
zastupitelů.
19. zasedání zastupitelstva se neuskutečnilo z důvodu malého počtu
zastupitelů.
Na 20. zasedání, které se uskutečnilo ve dnech 11. a 12. července,
zastupitelstvo schválilo:
- změnu jednacího řádu zastupitelstva Obce Podolí spočívající v tom,
že je zrušen bod 4 článku 6 jednacího řádu. O zařazení návrhů
přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program
jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce, jak je uvedeno v § 94
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
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- prodej části pozemku parc. č. 4328/2 v k. ú. Podolí nad Olšavou, Obecní úřad
výměra 28 m2 paní MUDr. Evě Dokoupilové, Podolí č. p. 262
s těmito náležitostmi, které budou uvedeny v kupní smlouvě: kupní
cena 140,- Kč/m2, geodetické zaměření a kupní smlouvu nechá na
své náklady vypracovat Obec Podolí, daň z nabytí nemovitých věcí
a poplatek za vklad do katastru nemovitostí zaplatí paní MUDr. Eva
Dokoupilová, věcné břemeno přístupu k inženýrským sítím pro
účely provozování, oprav a údržby těchto sítí ve prospěch majitele
těchto sítí bude sjednáno v kupní smlouvě a zapsáno v příslušné
evidenci katastru nemovitostí
- konání místního referenda pořádaného na základě návrhu petičního
výboru o čtyřech otázkách uvedených na podpisových listinách.
Zmocněncem přípravného výboru pro referendum je paní MUDr.
Eva Trávníčková. Toto referendum se uskuteční v sobotu 17. září
od 8.00 do 22.00 hodin v kulturním domě v Podolí. Návrh
přípravného výboru na konání místního referenda ze dne 1. června
- že pozemek parc. č. 4328/2 v k. ú. Podolí nad Olšavou (mimo již
schválenou část prodeje o výměře 28 m2) naše obec neprodá a tento
pozemek zůstane v jejím majetku a bude i nadále využíván jako
trvalý travní porost a zůstane, stejně jako ostatní stávající pozemky,
součástí nadregionálního biocentra Hluboček. Dále zastupitelstvo
Obce Podolí schválilo, že neprodá žádný pozemek, který je v jejím
majetku, pokud jsou na něm umístěny páteřní inženýrské sítě
- vypovězení smlouvy o nájmu nemovitosti na část pozemku parc. č.
4328/2 (dříve parc. č. 916/1) v k. ú. Podolí nad Olšavou, která byla
schválena na 6. zasedání zastupitelstva Obce Podolí dne 22. června
2007 a podepsána oběma smluvními stranami dne 10. listopadu
2008. Důvodem je veřejný zájem spočívající v potřebě zvýšené
ochrany tohoto pozemku z důvodu výskytu vzácných, případně
chráněných rostlin a živočichů. V předmětné smlouvě o nájmu
nemovitosti bylo uvedeno, že tento pozemek bude využíván jako
zahrada, což v současné době neodpovídá jeho významnosti
z pohledu ochrany přírody a krajiny
- zprávu o inventarizaci majetku obce se stavem k 31.12.2015 bez
připomínek
- účetní závěrku Obce Podolí za rok 2015 a závěrečný účet Obce
Podolí k 31.12.2015 bez výhrad
- účetní závěrku a hospodářský výsledek ve výši 0,- Kč Základní
školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvkové organizace za rok
2015 bez výhrad
- propachtování pozemku parc. č. 121/1 o výměře 2452 m2, parc. č.
121/4 o výměře 1174 m2, parc. č. 123/1 o výměře 2637 m2, parc. č.
123/2 o výměře 304 m2, parc. č. 123/4 o výměře 168 m2, parc. č.
123/6 o výměře 967 m2 a parc. č. 123/7 o výměře 148 m2 panu
Šimonu Raclavskému, Podolí č. p. 243 na dobu neurčitou za
dohodnutou cenu a pověřuje starostku obce k podepsání pachtovní
smlouvy
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- pronájem části budovy č. p. 244 v obci Podolí o výměře 46,2 m2 Obecní úřad
firmě HelpDental s.r.o. na dobu do 11. 10. 2022 a pověřuje starostu
obce k podepsání smlouvy o pronájmu prostor sloužících k
podnikání
- záměr realizace stavebních úprav domu č. p. 64 v obci Podolí,
včetně rekonstrukce střechy
- restaurování pomníku obětem 2. světové války provedl pan Tomáš
Kopčil a pověřuje starostku obce vyřízením všech potřebných
úkonů
- předložené žádosti o dotaci z rozpočtu Obce Podolí na rok 2016 a
pověřuje starostku obce k podepsání veřejnoprávních smluv
s těmito žadateli: Myslivecké sdružení Boří Míkovice – Podolí ve
výši 15000,- Kč; ČOS Sokol Podolí ve výši 15000,- Kč, Spolek pro
výstavbu kaple Svatého Ducha v Podolí ve výši 29500,- Kč a
Folklor a kultura v Podolí – Spolek ve výši 15000,- Kč
- dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy s Městem Kunovice a
pověřuje starostku obce podepsáním této smlouvy
- veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Podolí a Městem Uherské
Hradiště pro výkon přenesené působnosti související s výkonem
státní správy v oblasti projednávání přestupků Městem Uherské
Hradiště pro obec Podolí s účinností od 1.10.2016 a pověřuje
starostku obce podepsáním této smlouvy
- dodatek č. 1 ke smlouvě č. PV 58/2005 s firmou Slovácké
vodovody a kanalizace a.s., Uherské Hradiště, o zajištění provozu
vodohospodářského zařízení a pověřuje starostku obce podepsáním
tohoto dodatku
- smlouvu o zřízení věcného břemene číslo OT-014330037378/002
uzavřenou s firmou E.ON Distribuce a.s. dle předloženého návrhu a
pověřuje starostku obce k podepsání této smlouvy
- záměr podílet se na vypracování studie cyklistické stezky vedoucí
Dolním Poolšavím. Výše finančního příspěvku z rozpočtu Obce
Podolí bude 15000,- Kč
- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na těžební, úklidové a zalesňovací
práce v lese obce Podolí uzavřené s Ing. Josefem Píšťkem a
pověřuje starostku obce k podepsání dodatku dle předloženého
návrhu
- prodloužení rozhlasové linky dle návrhu Františka Křiváka –
Terosat Hluk, náklady spojené s prodloužením linky budou do
10000,- Kč.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
- starostku obce Bc. Janu Rýpalovou jednáním s manželi
Hanáčkovými o podmínkách prodeje pozemku parc. č. 4256 v k.ú.
Podolí nad Olšavou
- starostku obce Bc. Janu Rýpalovou jednáním s vlastníky pozemku
parc. č. 2598/3, parc. č. 2598/4, parc. č. 2593 a parc. č. 734/19 o
prodeji nebo souhlasu s provedením stavby na těchto pozemcích.
Maximální cena pro jednání o koupi pozemku byla stanovena na
100 Kč/m2
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- starostku obce Bc. Janu Rýpalovou k zajištění terénních úprav Obecní úřad
v prostoru mezideponie zeminy v lokalitě Prostřední Díly
- Ing. Jaromíra Hastíka zajištěním opravy účelové komunikace
v lokalitě Prostřední Díly a opatření ke svedení dešťových vod.
Náklady na tato opatření a opravy mohou být do výše 40000,- Kč.
Zastupitelstvo obce nesouhlasilo s prodejem pozemku parc. č. 52/5
v k.ú. Podolí nad Olšavou.
Zastupitelstvo obce souhlasilo se zásadami pro poskytování
cestovních náhrad vyplácených členům zastupitelstva Obce Podolí
pro toto volební období následovně – cestovní náhrady za užití
soukromého osobního automobilu budou poskytovány podle
vyhlášky č. 385/2015 Sb. a právních předpisů, které na tuto vyhlášku
navazují. Stravné bude poskytováno v nejnižší výši, kterou příslušná
vyhláška připouští. V případě využití prostředků veřejné dopravy a
dalších výdajů souvisejících s pracovní cestou budou cestovní
náhrady poskytovány ve výši prokázaných oprávněných výdajů.
Zastupitelstvo obce schválilo doplnění programu 20. zasedání
zastupitelstva Obce Podolí o hlasování o odvolání Bc. Jany Rýpalové
z funkce starostky Obce Podolí a současně tento program doplnilo o
hlasování o zvolení nového starosty Obce Podolí, kterým byl navržen
Ing. Jaromír Hastík.
Zastupitelstvo obce odvolalo Bc. Janu Rýpalovou z funkce starosty
Obce Podolí a zvolilo Ing. Jaromíra Hastíka starostou Obce Podolí.
Zastupitelstvo obce schválilo doplnění programu 20. zasedání
zastupitelstva Obce Podolí o hlasování o odvolání Ing. Jarmily
Kasperové z funkce místostarostky Obce Podolí a současně tento
program doplnilo o hlasování o zvolení nového místostarosty Obce
Podolí, kterým byl navržen Ing. Miroslav Křižka.
Zastupitelstvo obce odvolalo Ing. Jarmilu Kasperovou z funkce
místostarostky Obce Podolí a zvolilo Ing. Miroslava Křižku
místostarostou Obce Podolí.
Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo měsíční odměnu pro
neuvolněného starostu Obce Podolí, kterou bude zastávat Ing.
Jaromír Hastík ve výši 22500,- Kč. Tato měsíční odměna bude
poskytována od 12.7.2016 za všechny funkce v orgánech Obce
Podolí.
Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo měsíční odměnu pro
neuvolněného místostarostu Obce Podolí, kterou bude zastávat Ing.
Miroslav Křižka ve výši 20500,- Kč. Tato měsíční odměna bude
poskytována od 12.7.2016 za všechny funkce v orgánech Obce
Podolí.
Zastupitelstvo Obce Podolí odvolalo Ing. Jaromíra Hastíka z funkce
člena a předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Obce Podolí a
nově do tohoto výboru schválilo a její předsedkyní jmenovalo paní
Zuzanu Kubáňovou. Měsíční odměna ve výši dosavadní odměny pro
předsedu tohoto výboru zůstává beze změny (1090,- Kč) o bude
poskytována od 12.7.2016.
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Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo odvolání všech členů Redakční Obecní úřad
rady zpravodaje Obce Podolí s tím, že funkci členů uvedené redakční
rady budou zastávat všichni členové zastupitelstva Obce Podolí.
21. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 30. září. Zastupitelstvo
obce schválilo:
- výši odměn pro členy místní komise pro místní referendum
následovně – člen komise 1000,- Kč, předseda komise 1400,- Kč a
zapisovatel 1300,- Kč.
- záměr realizace a podání žádosti o dotaci k investiční akci „Obec
Podolí – protierozní výsadba“ na pozemku parc. č. 4906 v k.ú.
Podolí nad Olšavou.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- usnesení Krajského soudu v Brně č.j. 64 A 4/2016–32 ze dne
29. 8. 2016, kterým je stanoven termín konání místního referenda
na 7. a 8. 10. 2016
- rezignaci Ing. Jarmily Kasperové a paní Zuzany Kubáňové na
funkci člena zastupitelstva Obce Podolí a nastoupení náhradníků na
jejich uprázdněná místa. Novými členy zastupitelstva Obce Podolí
jsou PhDr. Tatiana Perničková a pan Petr Frydrych.
22. zasedání zastupitelstva se neuskutečnilo z důvodu malého počtu
zastupitelů.
Na 23. zasedání, které se uskutečnilo 2. prosince, zastupitelstvo obce
pověřilo:
- v souladu s ustanovením § 103 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, členku zastupitelstva PhDr.
Tatianu Perničkovou výkonem pravomocí starosty Obce Podolí, a
to až do zvolení nového starosty nebo místostarosty.
24. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 16. prosince.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- rozpočtové provizorium Obce Podolí na rok 2017 dle předloženého
návrhu
- povolení výjimky z počtu žáků na školní rok 2016/2017 dle
předložené žádosti
- nákup sporáku do školní kuchyně dle předložené nabídky Tomáše
Zahradníka včetně montáže za 47069,- Kč. Podmínkou je dodávka,
montáž a vyúčtování do 30.12.2016
- částku 37103,- Kč na úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací
činnost Základní školy a Mateřské školy v Podolí. Částka bude
vyúčtována do 30.12.2016
- nájem obecního bytu paní Zdislavě Šišákové od 1.1.2017 do
31.12.2017 a pověřuje PhDr. Tatianu Perničkovou podepsáním
nájemní smlouvy.
Hospodaření obce Podolí za rok 2016
Celkový příjem obce za rok 2016:
Celkové výdaje obce za rok 2016:

16118877,- Kč
6512107,- Kč

Hlavní příjmy:
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
12

1971513,- Kč

daň z příjmů fyzických osob samostatně
výdělečně činných
daň z příjmů právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitých věcí
poplatky od občanů - svoz TDO
- kanalizace
- ze psa

709030,- Kč

Obecní úřad

2176374,- Kč
3891675,- Kč
620263,- Kč
405150,- Kč
48480,- Kč
6400,- Kč

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

787103,- Kč
926847,- Kč
608911,- Kč
458790,- Kč
137716,- Kč
212854,- 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. Jednu provozuje Pekárna
Javor, druhou obchodní řetězec Můj Obchod. Dále je u nás i prodejna
mraženého masa a mražených výrobků v areálu firmy KOVÁŘ.
V létě a na podzim si k nám najdou cestu pěstitelé zeleniny a ovoce
se svými výpěstky. V průběhu roku do naší obce přijíždí i prodejci
textilu a obuvi. Za většími nákupy zajíždí naši občané do
supermarketů v Kunovicích, Uherském Hradišti, Starém Městě
a v Uherském Brodě.
Začala výstavba posledních dvou domů v lokalitě Dražné II. Občané Výstavba
naší obce si stavebně upravují starší rodinné domy, předzahrádky a
obnovují fasády.
Při úpravě nového jízdního řádu autobusů i vlaků v prosinci nebyly Doprava
až na malé 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 2015/2016 se žáci naší Základní Základní škola
školy v Podolí kromě školní výuky účastnili také různých kulturních
a společenských akcí.
Nový rok jsme zahájili opět aktivně. Žáci 5. ročníku se zapojili do
literární soutěže Dolního Poolšaví s názvem „Moravská rodina“, kde
tvořili básničky, v nichž opěvovali svou obec. Velmi zdařilé básně
byly z dílny Kristýny Havránkové a Jiřího Richtera.
Zápis letošních prvňáčků se konal 21. ledna. Všechny děti, které se
k zápisu dostavily, byly přijaty do 1. ročníku následujícího školního
roku.
Vysvědčení za předchozí pololetí bylo předáno ve čtvrtek 28. ledna.
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Ve stejný den jsme ve škole organizovali školní kolo pěvecké Základní škola
soutěže „Zazpívej, slavíčku“. Každý žák si předem připravil nějakou
písničku, se kterou se předvedl pedagogické porotě. Do užšího
výběru postoupilo pět žáků, z nichž ti nejlepší budou reprezentovat
naši školu v okresním kole v Uherském Hradišti.
Letošní karneval se konal 27. února v kulturním domě v Podolí.
Tradiční velikonoční dílničky probíhaly v budově základní školy.
Dílničky navštěvují rodiče a děti naší školy a školky, kteří si pod
dohledem paní učitelky vytvářejí krásné velikonoční a jarní
dekorace.
V rámci prevence úrazům se žáci zúčastnili besedy o úrazech a
ochraně zdraví. Naši školu navštívila paní Jarmila, která je 27 let na
invalidním vozíčku po dopravní autonehodě. Měla pro žáky
připravenou prezentaci o ochraně zdraví a nebezpečných situacích,
kterým máme předcházet.
V dnešní době plné počítačů, techniky a sociálních sítí jsme si
prostřednictvím výchovného programu Policie ČR ukázali, jaká
nebezpečí na nás číhají na sociálních sítích, pokud zde neuváženě
uveřejníme nějaké osobní informace, které jsou všem dostupné.
Do školy k nám zavítala muzikoterapeutka, která s sebou přinesla
netradiční nástroje z nejrůznějších koutů světa. Na tyto nástroje jsme
si zkoušeli také zahrát. V závěru lekce jsme měli relaxaci, kde nám
paní muzikoterapeutka hrála i zpívala a někteří z nás při relaxaci
dokonce usnuli.
Další výukový program měl název zdravá „pětka“. Týkal se zdravého
životního stylu, především stravování.
Poté nás čekal náš první výlet do zahraničí. Vydali jsme se za našimi
kamarády ze Slovenska, kteří nás v rámci přeshraniční spolupráce
v zimě navštívili. Nejprve jsme si prostory jejich školy prohlédli.
Utvořili jsme skupiny smíšené věkem i národností a za krásného
počasí jsme si zasportovali na hřišti. Na zpáteční cestě jsme se
zastavili ve slovenské obci Podolie, kde se nachází park miniaturních
modelů slovenských hradů, zámků a kaplí.
Na dětský den jsme sportovali. Fotbalové hřiště zažilo netradiční
soutěžení žáků základní školy a dětí mateřské školy. Mohli jsme
házet na cíl, projít překážkovou dráhu, dávat góly, přetahovat se
lanem. Pak jsme si zařádili při společných aktivitách, kdy jsme
prolézali obruče nebo váleli sudy.
Konečně tu byl náš dlouho očekávaný výlet do Vídně. Jeli jsme si
prohlédnout Vídeňskou zoologickou zahradu, kterou založila
císařovna Marie Terezie a která je nejstarší v Evropě. Na začátku
našeho putování jsme měli dramatický zážitek. Došlo k utržení
zrcátka protijedoucím vozidlem. Nějakou chvíli jsme museli čekat na
náhradní vozidlo. Po příjezdu do Vídně jsme se za krásného počasí
procházeli zahradami královského paláce, obdivovali jsme záhony
růží a samozřejmě číhali na zvířata, která se v parném horku snažila
schovat někam do stínu. Náš očekávaný návrat se o nějakou tu
hodinku kvůli ranní nehodě protáhl, ale zážitky, které jsme z výletu
měli, za to stály.
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Personální obsazení v Základní škole a Mateřské škole Podolí, Základní škola
příspěvkové organizaci, pro školní rok 2015/2016 bylo následující:
Ředitelka školy: Ing. Jana Buršová
Vyučující Základní školy: Mgr. Martina Kozelková
Vyučující Základní školy: Mgr. Eliška Pilková
Asistentka pedagoga Základní školy: Renáta Křapová
Vedoucí učitelka Mateřské školy: Adéla Juráková
Vyučující Mateřské školy: Magda Molnárová
Vyučující Mateřské školy: Hana Bujáčková
Hlavní kuchařka: Ema Pechová
Školnice Mateřské školy: Jindřiška Švachová
Uklízečka Základní školy: Marie Kouláková.
Nový školní rok jsme zahájili s novými prvňáčky a druháčky v nově
vymalovaných třídách.
V září jsme měli ve škole výukový program na téma zdravá strava –
pět zdravých skupin jídelníčku.
Naše škola vyhrála za sběr papíru a elektroodpadu návštěvu pro
všechny děti do Kovozoo. Celá škola se vlakem vydala do Starého
Města. Prohlédli jsme si kovová zvířata, svezli jsme se ve Steelince.
Podzim se nesl v duchu Helloweenu, tak jsme si ve škole připravili
pro děti strašidelný večer se stezkou odvahy.
V úterý 6. prosince jsme měli čertovský den. Naše škola byla plná
malých čertíků. Během výuky se ve škole objevili Mikuláš s četem.
To bylo slziček a slibů, jak se všichni polepší. Každý žák měl
připravenu básničku nebo písničku, za kterou obdržel od Mikuláše
dárkový balíček plný sladkostí.
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.
Děti z naší mateřské školy se zúčastnily 27. února karnevalu
v kulturním domě.
Přednáška o dravcích probíhala na školkové zahradě. Sešly se děti
základní i mateřské školy. Přijeli sokolníci z Ostravy, kteří
předváděli ukázky lovu, kdy orel lovil kunu. Nad hlavami nám lítal
výr, sokol, orel, poštolka a sova pálená. Dozvěděli jsme se mnoho
zajímavého o životě sokolníků.
Jednou za 14 dní jezdí děti z mateřské i základní školy na plavecký
výcvik do Uherského Hradiště.
Každé pondělí v poledne mají předškoláci z mateřské školy možnost
navštěvovat „Metodu dobrého startu“, která slouží jako příprava na
školu.
Každý čtvrtek se konají ve škole předškoličky, kde se střídají paní
učitelky a věnuji se našim předškolákům.
V tomto roce místní knihovna uspořádala 1 akci, které se zúčastnilo Místní knihovna
celkem 25 účastníků.
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Knihovna se opět zapojila do mezinárodní akce Noc s Andersenem. Místní knihovna
V roce 2016 měla místní knihovna 38 registrovaných čtenářů, z toho
15 čtenářů do 15 let.
Za celý rok navštívilo knihovnu celkem 314 čtenářů, kteří si
vypůjčili 531 knih různých žánrů.
Celkový počet vypůjčených knih podle žánrů byl následující:
naučná literatura pro dospělé: 59 knih
krásná literatura pro dospělé: 367 knih
naučná literatura pro mládež: 24 knih
krásná literatura pro mládež: 81 knih
Čtenáři si půjčili také 70 kusů časopisů.
Návštěvníků na internet bylo 160 čtenářů.
Na webové stránky se přihlásilo celkem 1613 návštěvníků.
Do ročníku 2015/2016 TJ Podolí nepřihlásilo mužstvo dospělých, SK Podolí
dorostu ani žáků.
Po roce se do ročníku 2016/2017 Podolí vrátilo s novým názvem
klubu s mužstvem dospělých a bylo zařazeno do základní třídy
skupiny B, ve které po podzimu přezimuje na 4. místě.
Na začátku roku jsme shlédli dvě divadelní představení ve ČOS Sokol Podolí
Slováckém divadle v Uherském Hradišti, a to „Sám na dva šéfy“ a
„Pokrevní bratři“.
Jarní vycházky byly do Chřibů na Buchlovský kámen a do
Vizovických vrchů na Vařákovy paseky. Malí sokolíci vyšlápli na
rozhlednu na Rovnině.
Dětský den přinesl řadu atrakcí včetně oblíbené lanovky.
Na kole jsme na jaro vyšlápli do Boršic. Prodloužený víkend jsme
strávili na kolech v okolí Chebu.
Autobusový zájezd se tentokrát uskutečnil v měsíci červnu. A naším
cílem se staly Jeseníky. Výšlap byl veden z Ramzové přes Šerák a
Keprník na Červenohorské sedlo.
V srpnu proběhla vycházka na Hostýn. A konec prázdnin byl ve
znamení akce pro děti „Veselý Hluboček“.
V prosinci se uskutečnila v kulturním domě v Podolí 22. Mikulášská
beseda u cimbálu. „Česko zpívá koledy“ byla poslední akce, na které
jsme se organizačně podíleli.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu také v tomto ZO ČZS Podolí
roce pro své členy a pro ostatní občany Podolí zajistila objednávku
brambor na sadbu, keřů a ovocných stromků. Členové základní
organizace věnují pravidelně na jaře svou péči ošetřování ovocných
stromů na školní zahradě. Letošní brigáda proběhla 3. dubna.
Završením celoroční činnosti byla i letos Výroční členská schůze,
která se konala v kulturním domě v pátek 19. února. Na výroční
schůzi jsou členové seznámeni s výsledky hospodaření zahrádkářské
organizace za předcházející rok.
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Oceněni za dlouholetou činnost v základní organizaci byli Jarmila ZO ČZS Podolí
Kovaříková, Pavel Vaculka, Libor Hanáček a Ing. Miroslav Křižka.
Košt slivovice se uskutečnil 9. března v kulturním domě. V tomto
roce zorganizovali 7. května zahrádkáři zájezd na jarní výstavu Floria
do Kroměříže.
Podolské Frišky byly opět u fašankové obchůzky obcí. 13. března Ženský pěvecký
doprovodily malá děvčátka při Nosení létečka.
sborek Podolské
9. dubna se zúčastnily přehlídky pěveckých sborů v Kněždubu.
Frišky
15. května nechyběly na Svatodušní pouti v Kapli Svatého Ducha.
4. června připravily pěkné uvítání při průjezdu charitativního
pelotonu „Na kole dětem“. Následující měsíc vystupovaly
v Bánově.
V srpnu pak následovala další vystoupení – 14. srpna v Popovicích
na Dni Mikroregionu Dolní Poolšaví a 21. srpna na pouti na
Rochusu.
V září Podolské Frišky šly v průvodu na Slavnostech vína a
otevřených památek v Uherském Hradišti.
Na konci října vystoupily v Podolí v Kapli Svatého Ducha při
příležitosti 10ti let od vysvěcení kaple. V listopadu slyšely jejich
hlasy v Drslavicích.
Prosincové vystoupení jsou už všechna v Podolí. Nejdříve je to na
Mikulášské besedě u cimbálu. Následuje sborové zpívání koled na
akci „Česko zpívá koledy“ a 24. prosince zpívání koled na půlnoční
mši v Kapli Svatého Ducha.
Také v tomto roce byli Podolští Sekáči u několika akcí v naší obci. Mužský sbor
Poprvé to bylo v únoru na fašanku. Poté po roce následovalo Podolští Sekáči
vystoupení na výroční schůzi Českého svazu zahrádkářů. Podolští
Sekáči prošli obec za zpěvu slováckých písniček na Velikonoční
pondělí.
15. května se představili na Svatodušní pouti před Kaplí Svatého
Ducha. Na konci května se někteří Sekáči zúčastnili koseckých
slavností v Buchlovicích. Také je bylo vidět při průjezdu
charitativního pelotonu „Na kole dětem“. 2. července byli při Prvním
Podolském zpívání.
Část Podolských Sekáčů šla v průvodu na Slavnostech vína
a otevřených památek v Uherském Hradišti. Po roce se Sekáči
potkali s Friškami 24. prosince u zpívání koled na půlnoční mši
v Kapli Svatého Ducha.
V květnu Děvčice opět nechyběly na Jízdě králů ve Vlčnově. Na Folková kapela
začátku prázdnin se zúčastnily Prvního Podolského zpívání.
Děvčice
V polovině školních prázdnin pořádá Folková kapela Děvčice
hudební tábor na Ranči Rovná - Talenti z Ranče.
V Uherském Hradišti vystupují na Slováckých slavnostech vína a
otevřených památek. Je to už tradičně na řece Moravě na
muzikantských lodích.
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Do Uherského Hradiště se kapela vrací v prosinci na vánoční Folková kapela
vystoupení na Masarykově náměstí.
Děvčice
Sdružení pro výstavbu kaple Svatého Ducha v Podolí i v letošním Sdružení pro
roce organizačně zajistilo Tříkrálovou sbírku pro Charitu. Dne 15. výstavbu kaple
května proběhla Slavnost seslání Ducha svatého s vypouštěním Svatého Ducha
holubic. 30. října byla sloužena slavnostní mše u příležitosti 10 let od
vysvěcení kaple Svatého Ducha. Na Štědrý den se již po třetí konala
půlnoční mše v kapli Svatého Ducha.
V tomto roce vyrazily 9. 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. Celkem bylo
vybráno 22631,- Kč. Koledovalo se kvůli ledovce až odpoledne.
V sobotu 16. dubna uspořádala společenská komise Obce Podolí Vítání občánků
vítání našich nových občánků do života. Do života byly uvítány tyto
děti: Štěpánka Halouzková, Jan Majíček, Adriana Májíčková a
Vojtěch Čada.
Tradiční fašankové obchůzky se v sobotu 13. února v Podolí Fašank
zúčastnilo 45 masek. V průvodu nechyběli typické masky jako
slamák, kominík, myslivec, hasič, policajt, baba, nevěsta, vodník,
řezník, medvěd s medvědářem a mnoho dalších masek. O hudební
doprovod se postarali Podolští Sekáči, šavlový tanec si vzaly na
starost Podolské Frišky a Friščata. Srdečné poděkování patří všem,
co se přidali do průvodu masek, stejně jako těm, co pro ně přichystali
občerstvení či přispěli do kasičky na další fašankovou masku – Babu
s košem.
V pátek 19. února se v kulturním domě v Podolí uskutečnila výroční Výroční schůze
schůze Českého svazu zahrádkářů. Mužský sbor Podolští Sekáči zahrádkářů
obstaral úvod schůze. Poté zhodnotil předseda organizace Libor
Hanáček ve zprávě o činnosti uplynulý rok. V závěru svého
vystoupení nastínil plán akcí na rok 2016.
Za dlouholetou činnost byli oceněni členové základní organizace
– Jarmila Kovaříková, Pavel Vaculka a Libor Hanáček. Oceněn byl
rovněž i bývalý pokladník organizace Ing. Miroslav Křižka.
O hudební doprovod se postaral Martin Gerža, který velmi dobře
skloubil hudební vkus a přání starší i mladší generace.
Letos se karneval, který připravila Základní a Mateřská škola Dětský karneval
v Podolí, konal 27. února v kulturním domě v Podolí. Pro malé
návštěvníky byl připraven kulturní program, o který se postaral
David Vacek, herec Slováckého divadla v Uherském Hradišti.
Připraveny byly soutěže družstev i jednotlivců. Součástí karnevalu
byla i bohatá tombola. A tak si každý domů odnesl výhru nebo
sladkou odměnu.
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Letos poprvé se konal 12. března v Podolí dětský ples. V úvodu se Dětský ples
představila děvčátka z kroužku břišních tanců z Podolí. Po nich se již
ujal slova Jiří Herůdek z Tanečního klubu Rokaso z Uherského
Hradiště. Z tohoto klubu během odpoledne několikrát vystoupily 3
páry mladých tanečníků s ukázkou standardních i latinskoamerických
tanců. Děti i rodiče se také mohli naučit nějaké tance, hráli hry, učili
se vázat kravaty i slušnému chování. Nechyběla ani bohatá tombola.
O hudební doprovod se postaral Martin Gerža.
Po obnovení zvyku Nosení létečka vyrazilo 13. března 23 děvčátek Královničky aneb
za doprovodu 13 maminek do ulic Podolí, aby symbolicky zahnaly Nosení létéčka
zimu a přinesly do domácností jarní pozdravy. Tentokrát
v doprovodu několika novinářů a štábu České televize vzdorovaly
ještě větší zimě a větru než v loňském roce.
Krátce po desáté hodině dopolední mohli diváci České televize
sledovat přímý přenos z Podolí od Kaple Svatého Ducha. Zde
děvčátka zazpívala před začátkem mše starodávnou písničku „Stála
panenka Maria“.
Paní učitelky z Mateřské školy v Podolí si 24. března na Zelený Velikonoční hrkání
čtvrtek spolu s dětmi připomněli zvyk, kdy zvony odletěly do Říma.
A tak s klepači a hrkači děti nahradily zvonění zvonů.
Podolští Sekáči obešli i letos dědinu na Velikonoční pondělí. Za Velikonoční
doprovodu harmonik Antonína Hanáčka a Antonína Šavary, kytary obchůzka
Zdeňka Kaspera a ozembuchu Jaromíra Hastíka se po celém Podolí Podolských Sekáčů
rozléhaly lidové písničky, aby všem připomněli, že slavíme svátky
jara.
V sobotu 9. dubna uspořádali zahrádkáři v Kulturním domě v Podolí Košt slivovice
13. ročník koštu slivovice. Celkem bylo přítomno 50 účastníků.
Z toho se degustace 37 vzorků slivovice zúčastnilo 42 přítomných.
Byly vytvořeny 2 skupiny. Z každé skupiny byly vybrány 3 nejlepší
vzorky, které postoupily do finále. V kategorii slivovice bylo
konečné pořadí prvních tří následující:
1. Český zahrádkářský svaz Popovice
2. Helena Koníčková, č.p. 236
3. Zbyněk Křen, č.p. 59.
Naše devítiletá podolská Friška Emma Révay postoupila do finále Slavíček je
soutěže Zazpívej, Slavíčku, která se konala 17. dubna ve velkém sálu z Podolí
Klubu kultury v Uherském Hradišti.
Za velké konkurence dalších skvělých zpěváků z celého
Uherskohradišťska, Uherskobrodska a Kopanic Emma krásně
zazpívala v doprovodu cimbálové muziky Ohnica náročnou písničku
„Ej, až budu veliká“.
Zaslouženě z této regionální soutěže dále postoupila do oblastního
kola, které se konalo v květnu ve Starém Poddvorově.
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Letošní jarní akce „Úklid obce a přilehlého okolí“ proběhla Úklid obce
mimořádně v pátek 15. dubna odpoledne. Zúčastnilo se jí 34
ochotných lidí. Rozdělili se na několik týmů a rozešli se po obci
vybaveni rukavicemi a igelitovými pytli. Naplnilo se jich 50, což je
méně než v loňském roce. A to je pro životní prostředí pozitivní
zpráva.
Od 22. dubna se cvičení se psy přesunulo na zahradu za sběrným Cvičení pejsků
dvorem. Protože se jedná o sportovní aktivitu, dohodli jsme se, že
budeme své psy cvičit pod záštitou místní sokolské organizace.
Věnujeme se hlavně základní poslušnosti a agility, což je velice
specifický hravý sport zaměřený na zdolávání různě náročných
překážek.
26. dubna se ve zlínském Interhotelu Moskva uskutečnilo vyhlášení Osobnost
ankety Osobnost roku 2015 Zlínského kraje. Za přítomnosti předsedy Zlínského kraje
vlády České republiky Ing. Bohuslava Sobotky převzala ocenění
z rukou Ing. Ladislava Kryštofa, radního Zlínského kraje pro oblast
kultury a cestovního ruchu, i MUDr. Eva Dokoupilová
z Podolí. Paní doktorka byla nominována za vysokou odbornost a
zavádění nových metod v revmatologii, které se věnuje již téměř 25
let.
Již po druhé bylo 30. dubna tradiční stavění máje spojené s rejem Pálení čarodějnic
čarodějnic na hřišti ve Žlebě. Úvod patřil chystání růžiček a zdobení a stavění máje
májky. Mezi tím se scházely malé i velké čarodějnice a čarodějové.
Registrací jich prošlo třicet. Všichni museli prokázat svoje
kouzelnické schopnosti a znalosti.
Soutěžili v disciplínách jako slalom na koštěti, hod ropuchou,
poznávali kouzelné bylinky a tajné ingredience. Než byla vztyčena
májka, proběhla volba miss čarodějnice. Nechybělo výborné cigáro
z udírny, dobrá nálada a krásné počasí.
7. května uspořádali zahrádkáři autobusový zájezd na jarní výstavu Zájezd zahrádkářů
Floria Kroměříž. Cesta byla letos o to zajímavější, že jsme se museli na Florii Kroměříž
vyhnout Starému Městu, kde se pořádaly motorkářské závody. Za
stálého sluníčka jsme si užili překrásné dopoledne a do zahrádky
dokoupili sazenice a chybějící zahradnické nářadí.
Obědovou přestávku nám vyplnilo neplánované kulturní vystoupení.
V sobotním programu zazpíval Milan Drobný. A tak jsme znovu
obdivovali, jak se svou dívkou projde Boubín. Další hity na sebe
nedaly dlouho čekat. Bylo to příjemné doplnění zahrádkářské
výstavy.
Svatodušní pouť v Kapli Svatého Ducha se konala v neděli 15. Slavnost seslání
května. Slavnostní mši celebroval p. Robert Pokrywka. Po skončení Ducha Svatého
mše se konalo tradiční setkání před Kaplí, kde děti vypustily
holubice. K dobré náladě zahrála cimbálová muzika Čardáš a
zazpívaly domácí sbory Podolské Frišky a Podolští Sekáči.
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V neděli 22. května se uskutečnilo „Katastrální putování“, které Katastrální
pořádala obec. Jeho cílem bylo seznámit zájemce s hranicemi putování
podolského katastru a s místními názvy jednotlivých lokalit. Vedení
na trase se ujal pan Lubomír Novotný, který zdejší okolí zná díky
svým mysliveckým toulkám. Seznamuje nás s místními názvy a své
vyprávění prokládá různými příhodami.
Na Strážném se nám otevírají nádherné výhledy do okolní krajiny.
Míjíme Kamenné a vcházíme do lesa. Paní Jana Novotná nám
popisuje květenu, která zde roste a připomíná, jak se dá využít
k léčebným účelům. Postupně procházíme po hranici až
k vlčnovskému katastru. Nacházíme i staré hraniční kameny, které tu
jsou ještě z dob Lichtensteinů. Scházíme po cestě, která vede kousek
od hranice s veleckým katastrem k mokřadům a dále zpět do obce.
Také letos 29. května Podolí reprezentovali Sekáči na Koseckém Kosecké písně
zpívání v buchlovickém zámeckém parku. Pět zástupců Podolských
Sekáčů se brzo ráno vydalo na setkání s ostatními mužskými sbory.
Již třetí rok po sobě zamířila charitativní cyklotour Josefa Zimovčáka Peloton
„Na kole dětem“ k nám do Podolí. V tomto roce 4. června. Na Na kole dětem
sedmdesátku cyklistů v čele s velocipedistou a desetinásobným
mistrem světa Josefem Zimovčákem a Milanem Pavlíkem z Podolí
čekala více jak stovka příznivců z naší vesnice.
Starostka obce Jana Rýpalová pozdravila hosty a pak už následovalo
přivítání od Podolských Frišek, Friščat a maminek s dětmi. Píseň o
Pepovi Zimovčákovi z pera Dáši Vackové na nápěv známé písničky
Jožin z Bažin dostala přítomné do varu. Poté sudičky zavěštily
nejmladšímu účastníkovi tour, osmiměsíčnímu Honzíkovi Bickovi,
vše dobré do života a s písničkou přišli i Podolští Sekáči.
Své umění předvedla trojnásobná mistryně světa v krasojízdě na kole
Martina Trnková. Nechybělo ani překvapení na konec, kdy mezi nás
zavítala olympionička a držitelka světového poháru v biatlonu
Gabriela Koukalová a její manžel, olympionik a mistr České
republiky v badmintonu Petr Koukal. Celým hřištěm ve Žlebě se
nesly obrovské emoce a euforie. Nejedno oko ukáplo slzu dojetí.
Sokolský den dětí 4. června navazoval na charitativní cyklotour Sokolský den dětí
Josefa Zimovčáka „Na kole dětem“. Na hřišti ve Žlebě podolští
Sokoli pro děti připravili mnoho aktivit, z nichž nejoblíbenější opět
byly lanovka a střelba ze vzduchovky.
Výsledková listina střelby ze vzduchovky:
Děti 5 – 6 let:
1. Adéla Vacková
2. Štěpán Vagdál
3. Dominika Šišáková
Děvčata 7 – 9 let:
1. Ela Vitásková
2. Emma Révay
3. Klára Vysloužilová
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Chlapci 7 – 9 let:
1. Jiří Brostík
2. Vojtěch Snopek
3. Matyáš Toman
Děti 10 – 11 let:
1. Karolína Mitanová
2. Sandra Hladníková
3. Natálie Snopková, Petr Toman
Děti 12 – 14 let:
1. Anna Smetanová
2. Tomáš Smetana
3. Zuzana Petrůjová

Sokolský den dětí

O den později se na stejném místě uskutečnila „Jízda zručnosti“. Jízda zručnosti
Počasí zařídilo přeložení akce na tento termín. A tak se na hřišti ve
Žlebě sešla řada cyklistů a nadšenců, kteří svědomitě vyplňovali
testy dopravních znalostí a zvládali jízdu zručnosti přes překážky
s naprostým přehledem. Součástí byla i prohlídka kol účastníků a
posouzení jejich technické způsobilosti. Za všechny tyto části
soutěže byly děti obodovány a následně byli vyhlášeni nejlepší
jezdci.
Kategorie do 7 let:
1. Antonín Vaculík
2. Vojtěch Snopek
3. Nikola Hanáčková
Kategorie 8 – 13 let:
1. Zuzana Petrůjová
2. Natálie Snopková
3. Edita Stašková
Mimo samotné jízdy zručnosti si děti mohly vyzkoušet projet dráhu
ve šlapacím autíčku, nasadit si brýle simulující opilost, zdrogovanost
nebo únavu či si zaskákat v pytlích. Velký úspěch slavilo hasičské
auto, se kterým přijeli dobrovolní hasiči z Nivnice.
11. června uspořádala ČOS Sokol Podolí autobusový zájezd do Autobusový zájezd
Jeseníků na Ramzovské sedlo. Menší část výpravy jede na Šerák do Jeseníků
lanovkou, ostatní šlapou pěšky. Z Šeráku pokračujeme na Keprník a
dále Červenou horu. Poté scházíme k Vřesové studánce. Odměnou
nám byly krásné výhledy na Jeseníky. Na konci trasy začíná pršet.
Výšlap končíme na Červenohorském sedle, odkud se vracíme
autobusem domů.
Mokřady přivítaly studenty Střední školy průmyslové, hotelové a Mokřady vzdělávají
zdravotnické v Uherském Hradišti. V pátek 17. června dopoledne se
u křížku před mokřady na Předních Dílech sešla početná skupina
studentů se svými dvěma učiteli. Cílem jejich cesty byla exkurze
krajinou kolem podolských mokřadů s odborným výkladem
týkajícím se ochrany přírody a krajiny.
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2. července se na hřišti ve Žlebě uskutečnilo za krásného letního První Podolské
počasí „První Podolské zpívání“. Na úvod zahrála folková skupina zpívání
Děvčice, které nevynechaly své nejznámější písničky. Poté přispěli
svou trochou do mlýna Podolští Sekáči. Prázdninovou tečku udělal
za sluncem zalitým odpolednem Martin Gerža.
20. zasedání obce se uskutečnilo ve dnech 10. – 11. července. 20. zasedání
Z počátku nic nenasvědčovalo, že by skončilo dramaticky. Opak byl zastupitelstva obce
však pravdou. Na toto zasedání se nakupilo hodně bodů k projednání.
Důvod byl především jeden. Předchozí tři zastupitelstva se
neuskutečnila pro malou účast zastupitelů. Jednání bylo přeloženo do
kulturního domu. Zájem z řad obyvatel obce byl velký. Na začátku
zasedání bylo přítomno více než 60 obyvatel naší obce.
S přibývajícími body jednání a pokročilou hodinou se sál kulturního
domu začal vylidňovat. A tak v čase 1:30 hodin dne 11. července už
ze zástupců veřejnosti zůstaly jen někteří. Právě v tomto čase byly
doplněny nové body jednání. Odvolání starostky Bc. Jany Rýpalové
a místostarostky Ing. Jarmily Kasperové. Současně bylo jmenováno
nové vedení obce. Starostou se stal Ing. Jaromír Hastík.
Místostarostou Ing. Miroslav Křižka.
20. zasedání obecního zastupitelstva v naší obci odstartovalo Protestní
události, které nejsou v České republice obvyklé. Řada občanů se shromáždění
neztotožnila s důvody pro odvolání starostky Bc. Jany Rýpalové a
místostarostky Ing. Jarmily Kasperové, a naopak požadovala
odstoupení zastupitelů Ing. Jaromíra Hastíka, Ing. Miroslava Křižky,
Ing. Vladimíra Many, MUDr. Evy Dokoupilové a Zuzany Kubáňové,
kteří pro odvolání hlasovali. Současná právní legislativa byla na
straně hlasujících zastupitelů, ale ti se ocitli v poměrně paradoxní
situaci, protože ztratili podporu a důvěru velké části svých voličů.
Už 11. července došlo v obci k prvnímu protestnímu shromáždění a
další shromáždění a pochody pokračovaly stále intenzivněji i
v následujících dnech a týdnech. Událost postupně přitáhla pozornost
místního tisku jako je Dobrý den s kurýrem nebo Slovácké noviny, a
nakonec si do Podolí našla cestu i Česká televize. Kulturní a
společenský život v obci se na několik měsíců zastavil.
Vedení obce chybělo na několika důležitých událostech v našem
okolí, jakými jsou Den Mikroregionu v Popovicích nebo Slavnosti
vína a otevřených památek v Uherském Hradišti.
Historicky první Den Mikroregionu Dolní Poolšaví se v neděli 14. Den Mikroregionu
srpna konal v Popovicích na Amfíku Bukovina. Starosta obce Ing. Dolní Poolšaví
Jaromír Hastík, ani místostarosta obce Ing. Miroslav Křižka se této
akce nezúčastnili. A tak naši obec zastupovala folková skupina
Děvčice, ženský pěvecký sborek Podolské Frišky a s nimi také
několik desítek občanů Podolí v modrobílých tričkách „Podolí nám
není lhostejné“.
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Kromě kulturních vystoupení zde bylo spoustu zábavy pro děti i Den Mikroregionu
dospělé, soutěže družstev jednotlivých obcí v netradičních Dolní Poolšaví
disciplínách či turnaj ve stolním tenisu. Mezi ženami se dobře
umístila naše paní pošťačka Barbora Černá. V mužské kategorii
stolních tenistů se neztratili ani zástupci naší obce pan Vlastimil
Kadlčík a pan Rostislav Toman. Odměnou pro všechny, co přišli
z Podolí, pak bylo závěrečné pozvání Bc. Jany Rýpalové a Ing.
Jarmily Kasperové ostatními starosty Mikroregionu Dolní Poolšaví
mezi sebe.
Uklidnit situaci v Podolí se rozhodl i senátor Ivo Valenta. Uspořádal Kulatý stůl
na konci prázdnin v kulturním domě „kulatý stůl“. Sám jej také Ivo Valenty
moderoval. Ukázalo se však, že dohoda mezi oběma tábory není
možná.
U příležitosti konce prázdnin se členové sokolské obce a zástupci Veselý Hluboček
iniciativy Veselé Podolí rozhodli, že zorganizují netradiční
odpoledne s názvem „Veselý Hluboček“. A tak se v neděli 4. září
potkalo několik desítek malých i větších dětí, aby se zúčastnily
velkého terénního závodu, který začínal na hřišti ve Žlebě a
pokračoval ven z obce kolem malého mokřadu nahoru k Hlubočku.
Poté se vracel zpátky na hřiště do Žleba. Zatímco starší děti běžely
poklusem, ti nejmenší byli odkázáni na kočárky a odvahu i šikovnost
maminek.
Počasí se v tento den výjimečně vydařilo, kopce nad Podolím nabídli
nádherné výhledy do okolní krajiny a všichni závodníci dorazili do
cíle bez újmy na zdraví. Tam je čekaly nejen rozmanité ceny, ale
především dobrý pocit z krásně prožitého odpoledne. Poděkování
patří všem Podolanům, kteří si udělali čas a pomohli s přípravou
trasy i technického zázemí.
Na letošních Slavnostech vína a otevřených památek v Uherském Slavnosti vína
Hradišti 10. září šlo v průvodu padesát krojovaných. Poprvé však a otevřených
Podolané nešli za Podolí, ale za Mikroregion Dolní Poolšaví. Cedule památek
s názvem naší obce tak v tom překrásném průvodu nádherných krojů
chyběla. Co však nechybělo na řece Moravě, byly muzikantské lodě.
A na jedné z nich opět zahrála i zazpívala Folková kapela Děvčice.
Vše začalo zhruba před rokem, kdy se několik kamarádů rozhodlo, že SK Podolí
by rádi, aby se na podolském fotbalovém hřišti opět hrál fotbal a zahájilo svou
vzkřísili mnohaletou fotbalovou tradici. Po dlouhém zařizování a první sezónu
mnoha peripetiích vznikl nový Spolek SK Podolí, který se zabývá
především sportovní činností a pořádáním sportovních akcí.
Jeho členové začali opravovat fotbalové hřiště, kabiny a přilehlý
areál. Sehnali nový fotbalový tým, který několik měsíců tvrdě
trénoval.
Problém však nastal po 20. zasedání obecního zastupitelstva, kdy nad
přihlášením místního fotbalového klubu viselo několik otazníků.
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I přes velké počáteční problémy se členové spolku rozhodli tým do SK Podolí
soutěže přihlásit. S pomocí nového vedení obce, které vzešlo z 20. zahájilo svou
zasedání, moc nepočítali. Objevili se však noví sponzoři, kteří klubu první sezónu
v jeho začátcích pomohli a díky nimž mohl být zajištěn základní
chod fotbalového týmu a mohly být pořádány domácí fotbalová
utkání.
Momentálně mají fotbalisté SK Podolí za sebou 9 mistrovských
utkání v základní třídě B. Z tohoto počtu vyhráli 6. S 18 body se
umístili na 4. místě, a to je pro nový klub velmi krásné umístění.
První sezónu hraje mnoho podolských dětí. Po dlouhé odmlce, kdy Podolští žáci hrají
v Podolí ani v Popovicích drobotina nehrála, se spojily týmy SK za TJ Popovice
Podolí a TJ Popovice a složily společně družstvo malých žáků. Tyto
děti si poprvé zkouší hru na fotbalovém hřišti proti soupeři a snaží se
bodovat a vyhrávat. I když začátky bývají těžké, věříme, že se žáci
budou zlepšovat a všem ukážou, co se v nich skrývá.
30. září se uskutečnilo na obecním úřadě 21. zasedání zastupitelstva 21. zasedání
obce za účasti kamer České televize. Toto jednání bylo velmi zastupitelstva obce
bouřlivé. Po projednání 5 bodů bylo ukončeno. Nespokojenost
občanů se tak v přímém přenosu dostala na obrazovky domácností
v celé České republice.
Dalším zlomovým bodem bylo Místní referendum. To se konalo 7. Místní
a 8. října. Referendum nakonec jednohlasně podpořilo skutečnost referendum
neprodávat pozemek parc. č. 4328/2 v katastrálním území Podolí nad
Olšavou. Uvedený pozemek tak nadále zůstává v majetku obce.
Při předávání výsledků referenda se situace vyhrotila natolik, že
musela být přizvána Policie České republiky. Na zveřejnění výsledků
čekalo přes 200 obyvatel obce. Protestující občané brali zveřejnění
výsledků na úřední desce obce jako své první vítězství.
15. října měly být v Podolí hody. Hody sice byly, ale každý si je Hodové posezení
oslavil doma. Vedení obce žádné císařské hody nenachystalo. A tak U cimbálu
alespoň svolilo spolku SK Podolí uspořádat hodovou zábavu.
Fotbalisté pozvali jednu z nejlepších cimbálovek v okolí Olšavu
z Uherského Brodu. Po několika měsících to zase byla jedna
z výborných akcí.
V neděli 30. října sloužil otec Norbert z Boršic u Blatnice slavnostní Kaple Svatého
mši u příležitosti 10 let od vysvěcení Kaple Svatého Ducha v Podolí. Ducha desetiletá
V tento slavnostní okamžik si mohli věřící poslechnout scholové
písně v podání Podolských Frišek, Friščat, varhaníka Vlastimila
Vlachynského, jeho dcery a vnuček, Zdenka Kaspera a ostatních
zpěváků a zpěvaček.
Po hodech nastal zdlouhavý a časově náročný proces odstupování Odstoupení
zastupitelů obce a jejich náhradníků.
zastupitelů
a náhradníků
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V průběhu měsíce října a listopadu odstoupili ze svých funkcí téměř Odstoupení
všichni zastupitelé a náhradníci ze sdružení Alternativa pro Podolí.
zastupitelů
Postupně také odstoupili náhradníci z České strany sociálně a náhradníků
demokratické a skoro všichni náhradníci sdružení nezávislých
kandidátů Život v Podolí 2014. Zastupitelstvo obce však mělo stále
pět členů, což je minimální počet, který stanoví zákon o obcích.
Důležitý zlom v odstupování zastupitelů a jejich náhradníků nastal
po odstoupení pana Petra Frydrycha z České strany sociálně
demokratické, který rezignoval na svůj post v polovině listopadu.
Tím pádem klesl počet zastupitelů obce Podolí na čtyři členy. Poté
následovaly rezignace zbylých členů zastupitelstva obce. Cesta
k předčasným volbám tak byla otevřena.
O to bylo větší překvapení, když naši obec navštívila náměstkyně Návštěva náměstkyně
ministerstva vnitra, která nám oznámila, že máme momentálně 3 ministerstva vnitra
zastupitele. Tato zajímavá informace všechny překvapila. Byla nám
však vysvětlena. V momentě, kdy zastupitel podal svoji rezignaci,
automaticky se stal zastupitelem náhradník. A náhradník tak už
nemohl rezignovat na svůj post jako náhradník. Tak se stalo, že naše
obec měla 3 zastupitele, a to PaedDr. Tatianu Perničkovou ze
sdružení Alternativa pro Podolí, pana Petra Smetanu ze sdružení
nezávislých kandidátů Život v Podolí 2014 a Ing. Gabrielu
Majíčkovou ze sdružení nezávislých kandidátů Život v Podolí 2014.
Nová situace uspíšila uskutečnění dalšího zastupitelstva obce, které 23. zasedání
se konalo 2. prosince. Na tomto 23. zasedání byli občané zastupitelstva obce
informováni o těchto skutečnostech. Naši 3 zastupitelé zvolili pak ze
svého středu členku zastupitelstva PhDr. Tatianu Perničkovou, která
má pravomoci starosty Obce Podolí až do zvolení nového starosty
nebo místostarosty. Dále se občané dověděli, že termín předčasných
voleb je stanoven na měsíc květen 2017.
Změna ve vedení obce také způsobila, že se po 5 měsících začal opět Mikulášská
pomalu rozbíhat kulturní a společenský život v obci. Jednou nadílka
z prvních kulturních akcí byla mikulášská nadílka pro děti
2. prosince v prostoru před Kaplí Svatého Ducha.
O den později uspořádala Česká obec sokolská – Sokol Podolí 22. Mikulášská beseda
Mikulášskou besedu u cimbálu, na které opět po roce zahráli Mladí u cimbálu
Burčáci. Koledy přišly zazpívat Podolské Frišky. Adventní atmosféra
byla přítomna i v kulturním domě.
V sobotu 10. prosince se v kulturním domě uskutečnilo předvánoční Beseda s důchodci
setkání s důchodci. Sešlo se přes 80 občanů, které přivítala Bc. Jana
Rýpalová a PhDr. Tatiana Perničková. Všechny přítomné mile
překvapilo vystoupení paní Martiny Peřesté. Písnička Tři oříšky pro
Popelku od Ivety Bartošové v podání Martiny Peřesté byla
pohádkovým začátkem. O další hudbu se postaral pan Josef
Machálek.
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O tom, že se beseda vydařila, svědčilo i to, že domů nikdo Beseda s důchodci
z přítomných nespěchal.
14. prosince se v Podolí u Kaple Svatého Ducha poprvé zpívaly Česko zpívá
koledy. Připojily jsme se tak k celorepublikové akci „Česko zpívá koledy
koledy“. Za tónů varhan Vlastimila Vlachynského s podporou
Podolských Frišek si stovka našich spoluobčanů zazpívala koledy.
Po roce se opět konala 24. prosince v Podolí půlnoční mše. Mši Půlnoční mše
sloužil farář P. Robert Pokrywka. Všichni lidé dobré vůle – věřící v kapli
i nevěřící – společně se svými bližními oslavili v kapli narození Svatého Ducha
Ježíše Krista. Tentokrát rozezpívalo všechny přítomné 7 zpěváků.
Byli to 4 zástupci Podolských Sekáčů, 2 Podolské Frišky a varhaník
pan Vlastimil Vlachynský.
Na přípravu kalendáře obce Podolí na rok 2017 bylo tentokrát velmi Kalendář
málo času. I přesto se jej nakonec podařilo dát dohromady. Přináší na rok 2017
všem potřebné informace, mimo jiné i o svozu komunálního odpadu
a plastů.
Tradiční Štěpánský turnaj ve stolním tenisu se uskutečnil Štěpánský turnaj
v Kulturním domě v Podolí 26. prosince. Turnaj se i v letošním roce ve stolním tenisu
odehrál pouze v kategorii dospělých a zúčastnilo se ho 12 hráčů.
Rozdělení byli do dvou skupin. Vítězem se tentokrát stal Dalibor
Mitana.
Pořadí prvních tří bylo následující:
1. Dalibor Mitana
2. Pavel Volčík
3. Rostislav Toman.
Poslední den v roce se více než šest desítek Podolanů rozhodlo Silvestrovské
ignorovat mrazivé počasí, aby se mohli zúčastnit setkání s obyvateli setkání
okolních obcí.
na Pepčíně
Prošli jsme přes Veletiny a zamířili vzhůru do kopce, na jehož
vrcholu kdysi stával Kounicův letohrádek, po němž dnes zůstaly jen
kamenné základy.
Tam už čekaly stovky dalších účastníků. Zářivé slunce rozehnalo na
pár hodin zimní chmury. Pepčínského setkání se neúčastní žádné
celebrity, nečeká tam žádný hodokvas. Je to shledávání přátel a
sousedů, kteří se přišli pozdravit, nabídnout jeden druhému vlastní
slivovici a popřát si šťastný nový rok.
Státní hymnu tam nehraje žádná kapela, zpívají ji obyčejní lidé jen
tak pro radost a z úcty. Pepčín je jako učebnice historického odkazu
naší minulosti – učí nás, jak důležité je stavět a jak nebezpečné je
bourat.
31. prosince, pár desítek minut před půlnocí, se začali obyvatelé Silvestrovská
Podolí scházet u kulturního domu, aby se společně rozloučili s rokem švédská svíce
2016.
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Postupně přibývaly další a další skupinky otužilců, kteří se přišli Silvestrovská
navzájem pozdravit a popřát si do dalšího letopočtu nejen zdraví, ale švédská svíce
i více klidu a šťastnější budoucnost pro naši obec.
Pohyb obyvatel v roce 2016 byl následující:
narození:
8
zemřelí:
8

Obyvatelstvo

Datum a jména narozených občánků:
1.2. Jan Majíček č.p. 209
17.2. Štěpánka Halouzková č.p. 297
7.4. Ivan Malina č.p. 11
27.7. Maxmilián Fiala č.p. 260
25.8. Rozálie Bobčíková č.p. 5
3.9. Šárka Šišáková č.p. 7
8.10. Sofie Šobáňová č.p. 252
29.12. Oto Ferenec č.p. 283
V letošním roce nás navždy opustili tito občané:
25.2. Marie Hyjánková č.p. 174 – 85 let
11.4. Milan Kozák č.p. 275 – 41 let
6.5. Jiří Matoušek č.p. 59 – 88 let
16.5. Josefa Galušková č.p. 74 – 81 let
18.5. Josef Jindra č.p. 213 – 68 let
25.5. Viktória Kovaľová č.p. 52 – 65 let
21.9. Stanislav Zpěvák č.p. 134 – 93 let
27.9. Libuše Králíková č.p. 40 – 66 let
K 31. prosinci 2016 měla naše obec 852 obyvatel.
Končí zápis kroniky obce za rok 2016 a událostí, které se v jeho Závěr
průběhu v Podolí odehrály.
Tento rok nám ukázal, jak je snadné rozbít křehké soužití lidí na
malé obci. Pro další období si přejme klid na práci a také chuť znovu
se podílet na životě v Podolí.
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