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ZÁPISU

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se Úvod
uskutečnily 20. a 21. října. Zvítězilo v nich hnutí ANO 2011 se
ziskem 29,64 % hlasů. Na druhém místě skončila Občanská
demokratická strana se ziskem 11,32 % hlasů. Třetí místo obsadila
Česká pirátská strana se ziskem 10,79 % hlasů. Do konce roku se
však nepodařilo sestavit většinovou vládu.
V Podolí se konaly 20. května předčasné volby do obecního
zastupitelstva. V těchto volbách kandidovalo 5 volebních uskupení,
což je u nás v novodobé historii nový rekord. Volby s velkým
přehledem vyhrálo uskupení bývalé starostky Bc. Jany Rýpalové
a bývalé místostarostky Ing. Jarmily Kasperové. Obě se tak po roce
vrátily do svých funkcí.
Nový rok začal ochlazením. 1. ledna ráno bylo -10°C. 3. ledna Počasí
nasněžilo 5 centimetrů sněhu. O den později připadlo dalších 5
centimetrů sněhu. Od 6. ledna začínají silné celodenní mrazy. Ranní
teplota klesá hluboko pod -15°C. Přes den se drží teplota okolo
-10°C. 7. ledna je ráno na teploměru -19°C. 9. ledna je v Podolí
naměřena teplota -20°C. Toto ráno se stává nejchladnějším
v letošním roce. Poslední celodenní mráz byl 11. ledna. Následující
den nás zasypal sníh. Napadlo 10 centimetrů. Celodenní mrazy se
o slovo opět hlásí 16. ledna. Ke konci druhé dekády se denní tepoty
vyšplhaly nad bod mrazu. V poslední dekádě se vrací celodenní
mrazy. Nejchladněji bylo 22. ledna, kdy se ranní teplota zastavila na
hodnotě -17°C. Oteplení přišlo až 31. ledna. Oteplení se však
dostavilo i se sněžením. Napadlo 25 centimetrů sněhu.
1. února připadlo dalších 25 centimetrů sněhu. A hned jsme měli
sněhovou kalamitu. Všude bylo půl metru sněhu. Zaměstnanci obce
však stihli tyto velké zásoby sněhu včas uklidit. V následujících
dnech se teplota dostala do plusových hodnot a sníh začíná pomalu
odtávat. Od 7. února se nám vrací celodenní mrazy. Trvají až do
14. února. 12. února je nejchladnější ráno s teplotou -9°C. Poslední
dekáda přináší velké oteplení. Ranní teploty jsou ještě okolo bodu
mrazu. Odpolední se však už dostávají k hodnotám +10°C. Všechen
zbylý sníh tak rychle taje.
Oteplení pokračuje i na začátku března. Nejteplejším dnem je
4. březen. Ráno je +9°C, odpoledne dokonce +18°C. V dalších dnech
se ochlazuje. 7. března je ráno +1°C, po obědě jen +8°C. Vyskytují
se i dešťové přeháňky. Ve druhé dekádě se ochlazuje. Přibývá
ranních mrazíků. Nejchladnějším dnem je 13. duben s ranní teplotou
-3°C a odpolední +6°C. Do 20. března se pozvolna otepluje. Třetí
dekáda je ve znamení střídání teplot. Na začátku dekády se ranní
teploty drží nad bodem mrazu a odpolední u hodnoty +10°C. Ke
konci měsíce se projevují velké rozdíly v teplotách. 27. března ráno
jsou -3°C. Odpoledne pak +17°C. Poté už jsou ranní teploty nad
bodem mrazu. 29. března ukazuje teploměr po obědě hodnotu +22°C.
Začátek dubna je ve znamení teplého počasí. Ráno jsou teploty
kolem +10°C, odpoledne pak v rozmezí od +15°C do +20°C. Ke
konci dekády se ochlazuje.
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8. dubna jsou ráno jenom +4°C, po obědě +9°C. O tom, že je apríl se Počasí
přesvědčujeme na začátku druhé dekády. 11. dubna ráno jsou +4°C,
další den ráno +11°C, 13. dubna opět jenom +4°C. Odpoledne se
teplota drží okolo +15°C. 17. dubna na velikonoční pondělí se
ochlazuje. Ráno je v Podolí -1°C. Velikonoce jsou zamračené.
Doprovází je i dešťové přeháňky. Odpoledne nepřesahuje teplota
hranici +10°C. Trvalejší déšť přichází večer. Poslední dekáda je také
ve znamení střídání teplot. 21. dubna ráno ukazuje teploměr -2°C, po
obědě +7°C. O den později je ranní teplota +8°C. Přes den se drží
okolo hodnoty +15°C. Ke konci měsíce se o slovo hlásí déšť.
Počasí na začátku května bylo ještě aprílové. Ranní teploty okolo
+10°C, odpolední do +15°C. 8. května je ráno +7°C, přes den jen o 2
stupně více. 9. května klesla ranní teplota na -1°C, odpoledne však
teploměr ukazoval +12°C. Druhá dekáda začíná oteplením. Ranní
hodnoty se dostávají nad +10°C a přes den je to na příjemných
+20°C. Ledoví muži naštěstí škody nenadělali. Ke konci dekády se
odpolední teploty dostaly až na +25°C. Ochlazení přišlo hned 21.
května, kdy se teplota po obědě vyšplhala jen na +15°C. Intenzivní
déšť nás navštívil 23. května. Ke konci května přichází tropické
počasí. Ráno se teploty drží okolo +10°C, odpoledne atakují +30°C.
Nejteplejším dnem je 29. květen, kdy po obědě byla naměřena
teplota +31°C.
Tropické počasí trvá do poloviny první dekády. Poté se ochlazuje
o 10°C. Nejchladnějším dnem je 8. červen. Ráno je pouze +8°C, přes
den se teplota vyšplhala jen k +20°C. Prostřední dekáda se nese
v podobných hodnotách ranních i odpoledních teplot. V některé dny
se obloha zatáhne a prší. Po 15. červnu začínají teploty pomalu
stoupat. Poslední dekáda přináší opět tropické počasí. 22. června
bylo odpoledne +34°C. Noc na 23. červen byla tropická. 23. června
se nad ránem přehnala přes Podolí bouřka. Následoval mírný pokles
teplot. Odpolední hodnotu +34°C jsme zaznamenali také 28. června.
Začátek školních prázdnin byl opět ve znamení tropického počasí.
4. července jsme zaznamenali velmi chladné ráno s teplotou +32°C.
První dekáda je bohatá také na déšť a bouřky. Druhá dekáda s sebou
přináší ochlazení až o 10°C. Nejchladnější ráno je zaznamenáno
14. července s teplotou +8°C. Denní teploty se stěhují do průměru
+20°C až +22°C. Na začátku třetí dekády je však opět tropické
počasí. 21. července zaznamenáváme tropickou noc a následující den
se teplota zastavuje až na +34°C. Večer se však přes Podolí přehnala
bouřka a ochladilo se během 5 hodin o 15°C. Anna dostála své
pověsti o chladném ránu. Ranní teplota klesla na +13°C. 27. července
se přes den teplota neposunula přes hranici +20°C. Každý den byly
zaznamenány dešťové srážky.
1. srpna byla v Podolí naměřena nejvyšší teplota letošního éta, která
činila +35°C. Ještě ve 22 hodin večer bylo na teploměru +28°C.
Tropické počasí pokračovalo i v dalších dnech. Pokles teplot a déšť
se dostavil 6. srpna. Přes den se teplota nedostala nad +20°C. Velký
rozdíl v ranních teplotách se projevil ke konci první dekády.
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Zatímco 8. srpna ráno bylo +11°C, 9. srpna byla ranní teplota +22°C. Počasí
Začátek prostřední dekády je opět tropický. 11. srpna odpoledne rtuť
teploměru stoupá k +34°C, V noci přichází bouřka a déšť.
Následující den klesá teplota o více než 10°C. Ale od 15. srpna
dochází ke zvýšení teplot. Ranní teploty jsou okolo +20°C, přes den
se opět objevují tropické teploty. 19. a 20. srpna prší a teploty přes
den se snižují k +25°C. Poslední dekáda je na svém začátku ve
znamení chladnějšího počasí. Nejchladnější ranní teplota je naměřena
22. srpna. Je to jen +7°C. Přes den se teploty šplhají těsně nad hranici
+20°C. Ke konci dekády se nám ranní teploty snižují k +15°C. Přes
den se pak vrací tropické počasí.
Září začíná ochlazením. Ranní teploty se snižují k +10°C, odpolední
nepřesahují +20°C. Nejchladnější ráno je 8. září s teplotou +6°C.
O den později je ráno +14°C, přes den pak +23°C. To představuje
krásné a místy slunečné počasí na Slavnosti vína a otevřených
památek v Uherském Hradišti. Druhá dekáda je bohatá na dešťové
srážky. 14. září je nejteplejším dnem. Ráno je +20°C, odpoledne až
+23°C, večer však teplota klesá na +14°C. Snižování teplot
pokračuje i v dalších dnech. Ranní hodnoty jsou okolo +8°C. Přes
den je nejvýše +15°C. Konec září je ve znamení deště a ochlazení.
Ráno teploty nepřesahují +10°C, přes den se drží v rozmezí od
+10°C do +15°C. Nejchladnější ráno je 29. září, kdy teploměr
ukazuje jen +5°C.
V první dekádě října pokračuje deštivé počasí z konce září. Teploty
se ráno i odpoledne drží na stejné úrovni jako v předcházející dekádě.
Nejchladnější ráno je 9. října, kdy teploměr ukazuje jen +2°C.
Přichází „babí léto“. Je sice krátké, ale trefilo se do doby císařských
hodů a dotvořilo krásnou hodovou atmosféru. S třetí dekádou nastává
„dušičkové počasí“, které s sebou přináší výrazné ochlazení. Ranní
teploty jsou okolo +5°C, po obědě se teploty nedostávají nad hranici
+10°C. 29. října se přes celou Českou republiku přehnala extrémně
silná bouře Herwart. Na Sněžce měla rychlost 182 kilometrů za
hodinu. Na Moravě a u nás v Podolí se snížila rychlost na 100
kilometrů za hodinu. Nejchladnějším dnem je 31. říjen s ranní
teplotou +1°C. Přes den je pouze +6°C.
Na začátku listopadu se ranní teploty drží u +5°C, odpolední se jen
lehce blíží k +10°C. Do velmi chladného rána se probouzíme
6. listopadu, kdy je ráno naměřena hodnota +1°C. Ke konci dekády
se ranní teploty snižují a častěji se vyskytují mlhy. Ve druhé dekádě
pokračuje ochlazování. Ráno se teplota snižuje k bodu mrazu. Přes
den stoupá k +5°C. Nejchladnějším dnem je 13. listopad s ranní
teplotou -3°C, přes den jsou +4°C. Poslední dekáda začíná
oteplováním. Ranní teploty se zvedají k +5°C, odpolední k +10°C.
Ráno zaznamenáváme u teplot velké rozdíly. Zatímco 22. listopadu
je +7°C, o den později je ráno jen -1°C Ke konci měsíce se
ochlazuje. 27. listopadu jsou ráno -2°C, po obědě jenom +3°C. První
sníh se objevil 30. listopadu. Napadl jen poprašek 2 centimetrů
sněhu, který do večera roztál.

6

První prosincové dny s sebou přináší ochlazení. Ranní teploty klesají Počasí
do minusových hodnot, odpolední nevystoupí nad +5°C. V závěru
dekády se otepluje. Přes den až k +10°C. Předzvěstí ochlazení ve
druhé dekádě je pokles teplot 12. prosince. Ráno je na teploměru
+13°C, po obědě teplota klesá na +7°C. Večer se zastavuje na +4°C.
Ke konci dekády jsou celodenní mrazy. Nejchladnější ráno je 19.
prosince s teplotou -5°C. Poslední dekáda prosince i roku 2017
začíná 21. prosince sněžením. Napadlo 5 centimetrů sněhu. Ten však
do 23. prosince roztál. Na Štědrý den bylo ráno +7°C, přes den o 2°C
více. Na Boží hod vánoční jsou ráno +4°C, po obědě +7°C. Pocitová
teplota byla ale chladnější než na Štědrý den. Nejchladnějším
z vánočních svátků byl 26. prosinec. Na Štěpána byly ráno -3°C, přes
den +6°C. 29. prosince se probouzíme do zasněženého dne.
5 centimetrů sněhu navodilo překrásnou zimní atmosféru. O den
později bylo nejchladnější ráno s teplotou -8°C. Sníh vydržel až do
Silvestra. Poslední den v roce je ráno teplota +2°C, odpoledne +4°C
a před půlnocí +1°C.
V letošním roce se konalo celkem 7 zasedání Obecního Obecní úřad
zastupitelstva. Všechna zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
Na 25. zasedání, které se uskutečnilo 3. března, zastupitelstvo
schválilo:
- nájem obecního bytu manželům Pavlu a Marii Havránkovým od
1.4.2017 do 31.3.2019 a pověřilo PhDr. Tatianu Perničkovou
podepsáním nájemní smlouvy
- nájem obecního bytu paní Anně Šišákové od 1.7.2017 do 30.6.
2019 a pověřilo PhDr. Tatianu Perničkovou podepsáním nájemní
smlouvy
- zprávu o výsledku inventarizace majetku obce Podolí k 31.12.2016
26. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 17. května. Zastupitelstvo
obce vzalo na vědomí:
- organizační zabezpečení předčasných voleb v naší obci.
Na ustavujícím zasedání v novém volebním období, které se konalo
15. června zastupitelstvo zvolilo:
- na funkci starostky Obce Podolí Bc. Janu Rýpalovou, bytem Podolí
č.p. 164
- na funkci místostarostky Obce Podolí Ing. Jarmilu Kasperovou,
bytem Podolí č.p. 251
- předsedu finančního výboru Ing. Tomáše Chmelu
- předsedu kontrolního výboru Mgr. Miroslava Révaye
Zastupitelstvo obce zřídilo následující výbory a komisi a schválilo
jejich předsedy:
- výbor kulturní – předsedkyně Dagmar Smetanová
- výbor sportovní – předseda Jiří Halouzka
- výbor pro výstavbu – předseda Lubomír Novotný
- výbor životního prostředí – předseda Pavel Podškubka
- výbor investiční – předsedkyně Bc. Štěpánka Míšková
- komise sociální – předsedkyně Miroslava Velichová
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Zastupitelstvo obce schválilo:
Obecní úřad
- účetní závěrku obce Podolí se stavem k 31.12.2016
- závěrečný účet obce Podolí se stavem k 31.12.2016 a to bez výhrad
- rozpočet v paragrafovém znění na rok 2017
- střednědobý výhled rozpočtu obce Podolí na období 2018 – 2020
Zastupitelstvo obce vyslovilo souhlas s účetní závěrkou a celoročním
hospodařením Základní školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvkové
organizace ve výši 0,- Kč za rok 2016 a to bez připomínek.
2. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 2. srpna. Zastupitelstvo obce
schválilo:
- firmu IS Projekt, s.r.o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod,
k provedení prací dle příkazní smlouvy na akci „Zateplení objektu
MŠ Podolí č.p. 244“ a pověřilo starostku obce k podpisu smlouvy
- smlouvu o finančním příspěvku na vybudování inženýrských sítí
s firmou JUKKA, s.r.o., Lhotská 722, 687 22 Ostrožská Nová Ves a
pověřilo starostku obce k podpisu smlouvy
- úpravy v Základní škole Podolí a Mateřské škole Podolí a finanční
náklady spojené s navrženými úpravami a nákupem zařízení
- smlouvu o nájmu areálu fotbalového hřiště se Spolkem SK Podolí
z.s. a pověřilo starostku obce k podpisu smlouvy
- smlouvu o právu provést stavbu na části pozemku p.č. 3224/92
v k.ú. Podolí nad Olšavou s Františkem Majíčkem, Podolí č.p. 257
a pověřilo starostku obce k podpisu smlouvy
- vypracování studie dvou variant řešení čištění odpadních vod
v Podolí
- prodloužení nájemní smlouvy paní Heleně Vaďurové od 1.11.2017
do 31.10.2019.
Zastupitelstvo obce vyhovělo žádostem o dotaci z rozpočtu obce
Podolí na rok 2017 dle předložených požadavků. Asociace rodičů a
přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Radost, Prostějov
obdrží 1500,- na úhradu vlaku do Velkých Losin, Oblastní charita
Uherské Hradiště 4000,- Kč na energie a osobní náklady. Myslivecký
spolek Boří Míkovice - Podolí obdrží 15000,- Kč na opravu chaty,
krmivo a výsadbu stromků. Občanské sdružení Folklor a kultura
obdrží 15000,- Kč na krojové vybavení a hudební nástroje. Spolek
pro výstavbu kaple Svatého Ducha obdrží 48000,- Kč na úpravu
zeleně kolem kaple a pořízení drobného materiálu – vázy, hasicí
přístroje, liturgické potřeby. ČOS Sokol Podolí obdrží 30000,- Kč na
překážky pro agility a částečnou úhradu autobusu na zájezd na
Kralický Sněžník. Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu v Podolí 10000,- Kč na úhradu autobusu na zájezdy na Floriu
Kroměříž a na Floru Olomouc. Zastupitelstvo obce pověřilo starostku
obce podepsáním veřejnoprávních smluv.
Na 3. zasedání, které se uskutečnilo 31. srpna, zastupitelstvo
schválilo:
- změnu Územního plánu Podolí
- podání žádosti o pořízení změny pořizovateli – Úřadu územního
plánování Městského úřadu Uherské Hradiště
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- propachtování pozemku parc. č. 5322/2 o výměře 610 m 2, parc. č. Obecní úřad
4149 o výměře 1016 m2, parc. č. 4570 o výměře 3358 m2, parc. č.
4548 o výměře 9805 m2, parc. č. 5445 o výměře 4517 m2, parc. č.
5555 o výměře 3884 m2, parc. č. 5656 o výměře 2627 m2, parc. č.
5663 o výměře 820 m2, parc. č. 5323/1 o výměře 3097 m2, parc. č.
5362 o výměře 4464 m2, parc. č. 5438 o výměře 34146 m2, parc. č.
5321/2 o výměře 3193 m2, parc. č. 5441 o výměře 13502 m2, parc.
č. 5322/2 o výměře 610 m2, parc. č. 4439 o výměře 277 m2, parc. č.
4440 o výměře 584 m2, parc. č. 4548 o výměře 9805 m2, parc. č.
4574 o výměře 3594 m2, parc. č. 4775 o výměře 1921 m2, parc. č.
4834 o výměře 1461 m2, parc. č. 4880 o výměře 1483 m2, parc. č.
4898 o výměře 3809 m2, parc. č. 4907 o výměře 2118 m2, parc. č.
4936 o výměře 4111 m2, parc. č. 5010 o výměře 10591 m2, parc. č.
5040 o výměře 14599 m2, parc. č. 5123 o výměře 1594 m2, parc. č.
4256 o výměře 199 m2, parc. č. 4180 o výměře 920 m2 a parc. č.
4161 o výměře 2229 m2 – pozemky v k.ú. Podolí nad Olšavou
a parc. č. 5123/1 o výměře 2634 m2, parc. č. 5123/23 o výměře
1164 m2, parc. č. 5123/24 o výměře 1372 m2, parc. č. 5123/25
o výměře 1210 m2, parc. č. 5123/26 o výměře 1308 m2 – pozemky
v k.ú. Popovice u Uherského Hradiště panu Josefu Fikselovi,
Hradčovice 261, 687 33 Hradčovice na dobu od 1. 9. 2017 do 31.
12. 2017 za dohodnutou cenu a pověřilo starostku obce k podepsání
pachtovní smlouvy
- výpověď pachtovní smlouvy na pozemky parc. č. 760/5, parc. č.
760/6, parc. č. 760/7, parc. č. 760/35, parc. č. 760/36 a parc. č.
760/37 v k.ú. Podolí nad Olšavou k 31. 8. 2017
- výpověď pachtovní smlouvy na pozemky parc. č. 5323, parc. č.
5362, parc. č. 5438, parc. č. 5321/2, parc. č. 5441, parc. č. 5445,
parc. č. 5472, parc. č. 5478, parc. č. 5481, parc. č. 5555, parc. č.
5600, parc. č. 5608, parc. č. 5656, parc. č. 5663, parc. č. 5696,
parc. č. 4439, parc. č. 4440, parc. č. 4570, parc. č. 4574, parc. č.
4898, parc. č. 4181, parc. č. 4548, parc. č. 4775, parc. č. 4834,
parc. č. 4880, parc. č. 4907, parc. č. 4936, parc. č. 5010, parc. č.
5040, parc. č. 5123, parc. č. 5322, parc. č. 4256, parc. č. 4180,
parc. č. 4161 v k.ú. Podolí nad Olšavou a parc. č. 5123/1, parc. č.
5123/23, parc. č. 5123/24, parc. č. 5123/25, parc. č. 5123/26 v k.ú.
Popovice u Uherského Hradiště k 30. 9. 2018
- záměr vzetí do majetku obce kamenný kříž na parc. č. 3233/4 v k.ú.
Podolí nad Olšavou
- nákup 6 kusů fotopastí.
4. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 4. října. Zastupitelstvo obce
schválilo:
- Ing Janu Vaďurovou k výkonu funkce technického dozoru
investora na akci Obec Podolí protierozní výsadba
- plán financování obnovy kanalizace Obce Podolí na roky 2018 –
2027
- nájem obecního bytu Zdislavě Šišákové, Podolí 287 od 1.1.2018 do
31.12.2018
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- nákup sypače na zimní údržbu, traktorku Starjet Exclusive Uj 102- Obecní úřad
22 a zvukové aparatury
- výměnu oken v bodově mandlovny a zřízení veřejně přístupného
bodu internetu v kulturním domě v Podolí
- že obec Podolí podnikne veškeré kroky, aby se území, které je
součástí nadregionálního biocentra Hluboček zachovalo nadále jako
území bezbariérové pro volně žijící živočichy, kde není možno
budovat jakékoliv stavby plotů a jiných liniových staveb
- podání žádosti o dotaci na zateplení Podolského ráje č.p. 64.
Na 5. zasedání, které se uskutečnilo 19. prosince, zastupitelstvo
schválilo:
- Smlouvu o právu provést stavbu na části pozemku parc č. 916/125 a
parc. č. 5818 v k.ú Podolí nad Olšavou s Jaroslavem Miklem a Ivou
Miklovou, Podolí č.p. 215
- zpracování projektové dokumentace na demolici domů č.p. 120 a
č.p. 124 v k.ú. Podolí nad Olšavou
- firmu Stamos Uherské Hradiště k provedení akce – Zateplení
objektu Mateřské školy Podolí č.p. 244
- nákup pozemku parc. č. 566/1, zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 143 m2 za cenu 51 300,- Kč v k.ú Popovice u Uherského
Hradiště
- zadání studie revitalizace budovy kulturního domu firmě ORA ze
Znojma. Kulturní dům by měl plnit i tyto požadavky: kuchyně pro
vaření 150 osob, sklad nádobí, čistících a úklidových prostředků,
bufet či výčep – místo na prodej občerstvení, šatna pro 150 osob,
přísálí pro 50 osob s možností napojení na hlavní sál, sklad pro
stoly a židle, také pro stoly na stolní tenis, vše v úrovni hlavního
sálu – bezbariérový přístup. Šatna pro účinkující, či vystupující
osoby a vstup na pódium odjinud než ze sálu, balkon zachovat,
doplnit sklad krojů a přípravny, ordinaci lékaře s čekárnou
- záměr restaurování kříže z roku 1890
- místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve
výši 500,- Kč na jednoho občana za kalendářní rok 2018, v ceně
zaplaceného poplatku je 6 ks pytlů na plasty
- navýšení členského příspěvku pro Mikroregion Dolní Poolšaví na
50,- Kč na obyvatele obce Podolí ročně.
Hospodaření obce Podolí za rok 2017
Celkový příjem obce za rok 2017:
Celkové výdaje obce za rok 2017:

12638065,- Kč
8392750,- Kč

Hlavní příjmy:
daň z příjmů fyzických osob
daň z příjmů právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitých věcí
poplatky od občanů - svoz TDO
- ze psa

2611068,- Kč
2208345,- Kč
4479351,- Kč
615478,- Kč
424340,- Kč
6740,- Kč
10

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

Obecní úřad
830000,- Kč
508044,- Kč
727376,- Kč
578506,- Kč
304853,- Kč
355798,- 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 k nám jezdí 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, Uherském Brodě
i ve Zlíně.
Pokračuje výstavba posledních dvou domů v lokalitě Dražné II. Výstavba
Občané v obci si stavebně upravují starší rodinné domy na nové
bydlení, osazují předzahrádky a obnovují fasády.
Při úpravě nového jízdního řádu autobusů i vlaků v měsíci prosinci Doprava
nebyly 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 2016/2017 se žáci naší Základní Základní škola
školy v Podolí kromě školní výuky účastnili také různých kulturních
a společenských akcí.
Nový školní rok jsme zahájili programem Zdravá pětka – o zdraví a
zdravé stravě. Proběhl sběr papíru a lisování jablek. Během roku
jsme navštívili KOVOZOO ve Starém Městě a setkali jsme se se
zástupci Policie ČR.
Na mnoha akcích spolupracujeme s organizací TRNKA, která pořádá
výukové programy. Spolupracujeme i s Knihovnou Bedřicha Beneše
Buchlovana v Uherském Hradišti. V dětském zábavním centru
Smajlíkov jsme slavnostně předávali v tomto roce lednové i červnové
vysvědčení.
Zápis letošních prvňáčků se konal 21. ledna. Všechny děti, které se
k zápisu dostavily, byly přijaty do 1. ročníku následujícího školního
roku.
Personální obsazení v Základní škole a Mateřské škole Podolí,
příspěvkové organizaci, pro školní rok 2016/2017 bylo následující:
Ředitelka školy: Ing. Jana Buršová
Vyučující Základní školy: Mgr. Martina Kozelková
Vyučující Základní školy: Mgr. Eliška Pilková
Vyučující školní družiny: Mgr. Eliška Pilková
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Asistentka pedagoga Základní školy: Mgr. Renáta Křapová
Vedoucí učitelka Mateřské školy: Adéla Juráková
Vyučující Mateřské školy: Magda Molnárová
Vyučující Mateřské školy: Mgr. Renáta Křapová
Hlavní kuchařka: Ema Pechová
Školnice Mateřské školy: Andrea Giľáková
Uklízečka Mateřské školy: Marie Kouláková.

Základní škola

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 5. února karnevalu
v kulturním domě.
Jednou za 14 dní jezdí děti z mateřské i základní školy na plavecký
výcvik do Uherského Hradiště.
Každý čtvrtek se konají ve škole předškoličky, kde se střídají paní
učitelky a věnují se našim předškolákům.
Letos mateřská škola prožila výukový program „O polárních krajích“
a společně se základní školou také návštěvu sokolníků z Ostravy.
Na konci školního roku se pořádá výuková hodina Medová snídaně
– o medu a včelách.
V tomto roce místní knihovna jednak sama, nebo s podporou Místní knihovna
ostatních organizací uspořádala 17 akcí, kterých se zúčastnilo celkem
900 účastníků.
Knihovna se opět zapojila do mezinárodní akce Noc s Andersenem.
V roce 2017 měla místní knihovna 51 registrovaných čtenářů, z toho
19 čtenářů do 15 let.
Za celý rok navštívilo knihovnu celkem 875 čtenářů, kteří si
vypůjčili 702 knih různých žánrů.
Celkový počet vypůjčených knih podle žánrů byl následující:
naučná literatura pro dospělé: 24 knih
krásná literatura pro dospělé: 456 knih
naučná literatura pro mládež: 35 knih
krásná literatura pro mládež: 147 knih
Čtenáři si půjčili také 40 kusů časopisů.
Návštěvníků na internet byl 1 čtenář.
Na webové stránky se přihlásilo celkem 495 návštěvníků.
V ročníku 2016/2017 obsadilo mužstvo dospělých 3. místo SK Podolí
v základní třídě skupiny B.
Po podzimu v ročníku 2017/2018 však díky zranění brankáře je
zatím náš celek SK Podolí na posledním místě ve skupině.
Jarní sokolská vycházka byla do Vizovických vrchů na Vařákovy ČOS Sokol Podolí
paseky. Malí sokolíci vyšlápli do Chřibů na Buchlov a také do
Bílých Karpat na Modrou vodu.
Na dětském dnu nechyběla opět oblíbená lanovka.
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Na kole jsme na jaro vyšlápli ke Kuželovskému větráku. ČOS Sokol Podolí
Prodloužený víkend jsme strávili na kolech v Polabské nížině.
Součástí byla i návštěva na hoře Říp.
Autobusový zájezd se tentokrát uskutečnil v měsíci květnu. Cílem se
staly Rychlebské hory. Výšlap byl tentokrát veden ze Stříbrníc ke
Králickému Sněžníku.
V září proběhl sportovní den na fotbalovém hřišti.
V prosinci se uskutečnila v kulturním domě v Podolí 23. Mikulášská
beseda u cimbálu.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu také v tomto ZO ČZS Podolí
roce pro své členy a také 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. V tomto roce proběhla brigáda
8. 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. V diskusi byl připomenuto 60.
výročí založení zahrádkářské organizace.
Za dlouholetou činnost byli oceněni členové základní organizace –
Antonín Šavara, Bohumil Hanáček a Zbyněk Křen.
Košt slivovice se uskutečnil 11. března v kulturním domě. V tomto
roce zorganizovali zahrádkáři 29. dubna zájezd na výstavu Floria do
Kroměříže a 7. října zájezd na výstavu Flora do Olomouce.
Podolské Frišky byly opět u fašankové obchůzky obcí. 2. dubna Ženský pěvecký
doprovodily malé děvčátka při Nosení létečka.
sborek Podolské
16. dubna se zúčastnily Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně v Kapli Frišky
Svatého Ducha.
15. května nechyběly na Svatodušní pouti v Kapli Svatého Ducha.
V srpnu vystoupily v Mařaticích na Rochusu a v září šly v průvodu
na Slavnostech vína a otevřených památek v Uherském Hradišti.
Na Hodovém odpoledni v říjnu vystoupily v Podolí před Kaplí
Svatého Ducha.
Prosincové vystoupení jsou už všechny v Podolí. Nejdříve je to na
Mikulášské besedě u cimbálu, poté při společném zpívání koled na
akci „Česko zpívá koledy“ a nakonec 24. prosince při zpívání koled
na půlnoční mši v Kapli Svatého Ducha.
Mužský pěvecký sbor Podolští Sekáči po roce 2016 prakticky Mužský sbor
ukončil svou činnost. Malá členská základna byla nakonec to, co Podolští Sekáči
znemožnilo pokračování sboru. I přes to se však vždy dá dohromady
„zdravé jádro“, aby se sešlo ve fašankovém průvodu, obešlo dědinu
na velikonoční pondělí, podpořilo ostatní svou účastí na Slavnostech
vína a otevřených památek v Uherském Hradišti či pomohlo se
zpíváním koled na půlnoční mši v Kapli Svatého Ducha.
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Na začátku roku se Děvčice účastnily soutěží. Nejdříve v únoru Folková kapela
v Praze na Folkytonku a poté v dubnu na chřibsko-karpatském Děvčice
oblastním kole Porty.
Koncerty pak měly v dubnu v Uherském Ostrohu a v Halenkově,
v květnu ve vlčnovských búdách při Jízdě králů
Na začátku prázdnin vystoupily v Uherském Brodě a poté se
zúčastnily Podolského zpívání.
V polovině školních prázdnin pořádá Folková kapela Děvčice
hudební tábor na Ranči Rovná - Talenti z Ranče. Na konci srpna si
odskočily na koncert do Bystřice nad Pernštejnem.
V Uherském Hradišti vystupují na Slováckých slavnostech vína a
otevřených památek. Je to už tradičně na řece Moravě na
muzikantských lodích.
Další vystoupení jsou v září v Hostětíně a v Kunovicích. V říjnu
hraje kapela Děvčice v Novém Hrozenkově.
V listopadu nechybí při křestu CD kapely K.a P.P.R. ve Zlíně. Pak se
vrací do Uherského Hradiště na vánoční koncert. V prosinci odehrají
Děvčice vánoční koncerty i v Brně a v Pardubicích.
Dne 4. června proběhla Slavnost seslání Ducha svatého Sdružení pro
s vypouštěním holubic. Na Štědrý den se již po páté konala půlnoční výstavbu kaple
mše v kapli Svatého Ducha.
Svatého Ducha
Letos se vydalo do ulic Podolí 21 koledníků s doprovodem. Ráno Tříkrálová sbírka
bylo zvlášť mrazivé, teploměr ukazoval -18,6°C. Děti se vrátily
ošlehané studeným větrem se zkřehlými prsty. Celkem bylo vybráno
25688,- Kč.
V sobotu 15. dubna uspořádala společenská komise Obce Podolí Vítání občánků
vítání našich nových občánků do života. Do života byly uvítány tyto
děti: Maxmilián Fiala, Rozálie Bobčíková, Šárka Šišáková, Sofie
Šobáňová a Oto Ferenec. Dne 7. října byly uvítány tyto děti: Ivan
Malina, Tobiáš Raclavský, Anděla Kollandová, Jonáš Pavlík, Liliana
Májíčková, Kristof Breznai a Jonáš Kadlčík.
Letošní mrazivý leden přilákal na hřiště do Žleba spoustu dětí Bruslení ve Zlebě
i dospělých. A tak se nejenom bruslilo, ale i hrál hokej.
V Podolí jsme letos popové oslavili Světový den mokřadů Světový den
přednáškami, besedami a vycházkou k mokřadům. Konference mokřadů
přilákala více než 60 odborníků, starostů z okolních obcí i občanů
Podolí. Řeč se točila kolem využívání krajiny, mokřadů a živočichů
v jejich okolí.
I v tomto roce připravila Základní a Mateřská škola v Podolí dětský Dětský karneval
karneval, který se konal 5. února v kulturním domě v Podolí. Děti si
užily skvělou zábavu pod taktovkou Davida Vackeho, herce
Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Připravena byla i bohatá
tombola. A každé dítě si domů odneslo výhru nebo sladkou odměnu.
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V sobotu 18. února se v kulturním domě v Podolí konal první Sportovní ples
sportovní ples. K poslechu, tanci i navození příjemné atmosféry hrála
cimbálová muzika Vinár z Veletin. Přestávky vyplnil Martin Gerža.
Návštěvníci tančili, bavili se, nechybělo dobré víno, občerstvení
a samozřejmě tombola. V celém sále vládla přátelská a uvolněná
atmosféra.
V pátek 24. února se v kulturním domě v Podolí uskutečnila výroční Výroční schůze
schůze Českého svazu zahrádkářů. V úvodu zhodnotil předseda zahrádkářů
organizace Libor Hanáček ve zprávě o činnosti uplynulý rok.
V závěru svého vystoupení nastínil plán akcí na rok 2017. V diskusi
bylo připomenuto 60. výročí založení zahrádkářské organizace, které
připadá na letošní rok.
Za dlouholetou činnost byli oceněni tito členové základní organizace
– Antonín Šavara, Bohumil Hanáček a Zbyněk Křen. O dobrou
zábavu se postaral až do pozdních hodin po půlnoci Josef Machálek.
Svým výborným pěveckým vystoupením zpestřila schůzi Martina
Peřestá.
Mimořádně pěkné počasí vylákalo 25. února do podolských ulic na Fašank
50 masek. Letošní fašank byl sluncem zalitý. O hudební doprovod se
postaral Antonín Hanáček. 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.
11. března uspořádala knihovna k svátku žen na mandlovně Den pro Den pro ženy
ženy. Poutavý výklad o pleťové péči přítomným přednesla paní Olina
Horká. Došlo rovněž na praktické ukázky líčení. Zodpovězeny byly
i dotazy týkající se této problematiky.
Ve stejný den uspořádali zahrádkáři v kulturním domě v Podolí už Košt slivovice
14. ročník koštu slivovice. Celkem bylo přítomno 50 účastníků, kteří
hodnotili 36 vzorků slivovice. Byly vytvořeny 2 skupiny. Z každé
skupiny byly vybrány 4 nejlepší vzorky, které postoupily do finále.
V kategorii slivovice bylo konečné pořadí prvních čtyř následující:
1. Petr Toman, č.p. 13
2. Michal Paška, č.p. 234
3. Radek Mikula, č.p. 292
4. Zdeněk Kasper, č.p. 251
O tom, že vyrobit opravu chutnou slivovici není žádná legrace, by
obyvatele Moravy mohli vyprávět dlouho. Tady je pár rad od
letošních vítězů.
Slivovice u Tomanů je společné dílo celé mužské části rodiny.
Hodně durancií, trocha trnek, všechno přetřásané po dobu asi pěti
týdnů. Do každé bečky se nakonec přidá malé množství cukru.
Michal Paška nechává naopak durancie přezrát a sbírá je. Pečlivě
obírá každý plod, aby na něm nezůstala stopka. Nikdy nepoužívá
cukr a kvasu nepřitápí.
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U Mikulů pálili z polešovických durancií. Sbíral hlavně pán domu. Košt slivovice
Nesbíral, ale trhal, protože jak říká durancie se netřepají. Kvasu byla
trochu zima, a tak mu přitopili v kotli.
Zdeněk Kasper sbírá sám setřesené úplně zralé durancie z vlastní
zahrady bez stopek. Každý jednotlivý sběr lehce pocukruje. V bečce
ovoce drtí palicí a kvas občas promíchává.
Jak je vidět, každý má jiný grif a zvyky, ale všichni mají společný cíl
– mít co nejlahodnější slovácký mok, který mohou dát okoštovat
sousedům i známým.
12. března se již po druhé se konal v Podolí dětský ples. O skvělé Dětský ples
předtančení se na úvod postaraly 3 skupinky dětí z Popovjánku. Poté
se již všechny děti věnovaly pod vedení Jiřího Herůdka tancování
a plesání. Děti se učily polku, mazurku i jiné tance a také se mohly
podívat, jak standardní i latinskoamerické tance tančí děti
z Tanečního klubu Rokaso. O hudební doprovod se postaral Martin
Gerža. A na závěr nemohla chybět ani oblíbená tombola.
Po čtvrté od obnovení zvyku Nosení létéčka vyrazila 2. dubna Královničky aneb
děvčátka do ulic Podolí, aby přinesla jaro do domácností.
Nosení létéčka
Také letos jsme při příležitosti Dne Země vydali uklidit okolí Podolí Den Země
a zároveň jsme se tím zapojili do projektu Ukliďmě svět – Ukliďme
Česko. U obecního úřadu se v páteční odpoledne sešlo několik
nadšenců, které neodradilo ani chladné a zamračené počasí. Všichni
si rozebrali gumové rukavice a igelitové pytle na odpadky a rozdělili
se do menších skupinek. Každá z nich pak vyrazila jiným směrem do
okrajových částí Podolí. Celkem 19 účastníků nakonec nasbíralo asi
10 pytlů odpadu, což bylo nejméně za poslední tři roky. To je velmi
dobrá zpráva. Znamená to, že si začínáme více vážit krajiny
a nezakládáme černé skládky.
Místní knihovna v Podolí pořádala tradiční Noc s Andersenem. Noc s Andersenem
V pátek 7. dubna jsme se v podvečerních hodinách sešli v naší
knihovně. Děti vybavené spacáky a pyžámky zabraly spací místečka
a čekaly na započetí dlouho očekávané noci s Andersenem.
V letošním roce byl hlavním tématem Čtyřlístek.
Všichni ho moc dobře znali a tak zodpovězení otázek týkající se této
známé čtyřky bylo opravdu jednoduché. A pak už hurá na stanoviště
Myšpulína, Bobíka, Pinďi a samozřejmě i Fifinky. Následovalo hraní
logických her, kreativní tvoření a to všechno na čas! Třeskoprskou
čtyřku přišel navštívit i Dino z dvojky Hocus a Lotus a děti si mohly
vyzkoušet i své znalosti anglického jazyka.
Děti byly plné energie a tak si nenechaly ujít ani mini stezku
odvahy – hledání svítících kroužků v temných chodbách školy.
A nutno dodat, že byly statečné naprosto všechny. Po večeři a
shlédnutí pohádky na dobrou noc se téměř všechny oddaly
zaslouženému odpočinku.
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Ráno děti vstávaly časně a po snídani jsme se rozloučili čtenou Noc s Andersenem
pohádkou z knihy Ester Staré „A pak se to stalo“.
V sobotu 15. dubna se uskutečnilo pod záštitou místní knihovny Velikonoční tvoření
Podolí Velikonoční tvoření. Návštěvníci si mohli uplést pomlázku,
v čemž jim poradil a mnohému naučil pan Tomáš Mareček, košíkář
z nedalekých Vážan. Ženy měly možnost nakoupit krásně zdobené
perníčky a kraslice od paní Ludmily Jakšíkové, která zde i techniku
zdobení voskem předváděla.
Proběhla i výstavu velikonočních kraslic. Sešlo se celkem 126 kusů
kraslic z různých materiálů, různých technik zdobení a dokonce
i z různých končin. Krásná vyšívaná vajíčka nám zaslala paní
Mendlová z Bojkovic.Třetí místo získala Kristýna Gálová, druhé
místo Jana Ferencová a první místo Marie Májíčková. Cenu za
hojnou účast Vendula Fornůsková a nejoriginálnější vejce navrhl
a složil ze stavebnice Lego Šimon Raclavský.
Zbytek Podolských Sekáčů obešel i letos 17. dubna dědinu na Velikonoční obchůzka
Velikonoční pondělí. I když počasí bylo aprílové, tak za doprovodu Podolských Sekáčů
harmonik Antonína Hanáčka a Antonína Šavary a kytary Zdeňka
Kaspera se rozléhaly po celém Podolí lidové písničky, aby všem
připomněli, že slavíme svátky jara.
26. dubna v podvečer zorganizoval pan senátor Ivo Valenta besedu Beseda u cimbálu
u cimbálu s muzikou Josefa Marečka. Na setkání vyjádřil podporu se senátorem
odvolané starostce Janě Rýpalové a také poděkoval za zodpovědnou Ivo Valentou
práci a velké nasazení stávající paní starostce Táni Perničkové.
Vyzval občany Podolí, aby se v co největší míře zúčastnili
předčasných voleb do zastupitelstva obce v sobotu 20. května.
I letos podolští chlapi společně postavili máj a zároveň se po hřišti ve Stavění máje
Žlebě proháněly reje čarodějnic a čarodějů. Předvečer prvního máme a pálení čarodějnic
tak společně v dobré náladě oslavili všichni bez rozdílu věku.
V neděli 7. května uspořádali podolští sokolové turistický výšlap na Autobusový zájezd
Králický Sněžník, který dostál svému jménu a i v květnu na jeho na Králický Sněžník
vrcholu ležel místy sníh. Říká se mu také střecha Moravy a i toto
rčení je pravdivé. Na hoře nás přivítal déšť, vítr, mlha a tak rychle
děláme pár fotografií a scházíme do údolí. Tam už čekala druhá
skupinka, která zvolila kratší trasu a šla si prohlédnout stezku
v oblacích na Dolní Moravě.
20. května se uskutečnily v Podolí volby do obecního zastupitelstva. Volby do obecního
Kandidovalo 5 volebních uskupení. Z celkového počtu 685 voličů se zastupitelstva
voleb zúčastnilo 389 voličů, volební účast byla 56,79 %. Starostkou
byla zvolena Jana Rýpalová, místostarostkou Jarmila Kasperová. Do
obecního zastupitelstva byli dále zvoleni – Pavel Podškubka, Jiří
Halouzka, Dagmar Smetanová, Tomáš Chmela, Štěpánka Míšková,
Miroslav Révay a Lubomír Novotný.
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28. května cestou necestou, ale po hranicích katastru se seznamovali Katastrální putování
účastníci dalšího ročníku putování po katastru podolského území.
Poznávací túra byla zahájena u bývalé Dolanky, dále se pokračovalo
na Skalky, kde jsou vysoké břehy nezregulované řeky Olšavy. Podél
slévárny, přes železniční most k Hraničnímu potoku. Putování bylo
v úmorném vedru zakončeno u mokřadů. Průvodcem nám byl i letos
Lubomír Novotný.
Také letos při slavnosti seslání Ducha Svatého 4. června v naší kapli Slavnost seslání
zazpíval scholový sbor Podolských Frišek a Friščat. Po skončení mše Ducha Svatého
se konalo tradiční setkání před Kaplí, kde děti vypustily holubice
a za doprovodu cimbálové muziky Čardáš zazpívali písně také venku
před kaplí.
Ve stejný den se v Podolí na hřišti ve Žlebě konala oslava Dne dětí. Dětský den
Připraven byl zajímavý program, jehož součástí byla nejen ukázka
dovedností místních fanoušků agility, ale také představení skupiny
Dva v kruhu. Jak se ale někdy stává, člověk plánuje a příroda vládne.
Když se o půl třetí odpoledne konečně postavila trať parkúru pro psy
a žongléři Josífek a Andrejka natáhli lano pro provazochodectví,
spustil se prudký déšť, který všechny lidi, psy i jejich pomocníky
zahnal ze hřiště pod střechu.
Naštěstí příroda je nevyzpytatelná, nakonec vysvitlo sluníčko
a začaly se scházet první nedočkavé děti. Agiliťáci, kteří vystupovali
jako první, to vůbec neměli jednoduché. Psi, zvláště ti větší, jsou
zvyklí nabíhat na překážky ve velké rychlosti. Ale plocha hřiště ještě
zdaleka nebyla tak suchá, aby se mohli rozběhnout jako obvykle
a někteří z toho byli hodně zmatení. Pro většinu účinkujících to bylo
první veřejné předvádění a všichni se ho zhostili na jedničku.
Potom už nastoupili žongléři Josífek a Andrejka, kteří si říkají Dva
v kruhu. Navzdory počáteční nepřízni počasí se odpoledne hezky
vydařilo. Došlo i na tradiční soutěže a hraní, takže se mohly rozdělit
ceny pro nejúspěšnější účastníky. Nové dovednosti si odnášel každý,
kdo měl odvahu to zkusit.
Nepříznivě vyhlížející počasí způsobilo přesunutí akce ze hřiště ve Podolské zpívání
Žlebě do kulturního domu. A tam se také 10. června druhé Podolské
zpívání uskutečnilo. Od 17 hodin zahrála folková skupina Děvčice
všechny svoje nejznámější písničky včetně Kuřátka. Po druhé se
podolskému publiku představila také Martina Peřestá. V jejím podání
jsme slyšeli jak české tak i slovenské písničky.
V sobotu odpoledne 17. června pořádala místní knihovna obce Dobročinná
Podolí módní přehlídku. Své originální modely představil butik módní přehlídka
Jitako paní Jitky Krajčí z Uherského Hradiště. Nejenom oděvy, ale
i bižuterie paní Oliny Horké, vizuálně obohatili naše smysly.
Modelkami se pro tentokrát stalo i několik žen z Podolí v čele se
starostkou Janou Rýpalovou.
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Příjemnou atmosféru zajistilo i vystoupení břišních tanečnic Dobročinná
z taneční formace Kalia tanečního klubu Layla s Veronikou módní přehlídka
Luběnovou od nás z Podolí. Dívky, několikanásobné mistryně světa
a Evropy, předvedly dokonce i tanec s rekvizitami. Důvodem
pořádání módní přehlídky nebyla jenom zábava, ale i dobročinnost.
Po domluvě s rodinou Ondruškovou z Mařatic, které těžce
onemocněl šestiletý Lukášek, jsme umístili kasičku, kde hosté mohli
dobrovolně přispívat na pomoc. Sobotní odpoledne jsme tak nejenom
příjemně strávili, ale mohli jsme i svou účastí pomoci. Celkem se na
pomoc Lukáškovi vybralo 10244,- Kč
Po téměř roce od odvolání se dostala zpět do čela Podolí starostka Povolební guláš
Jana Rýpalová a místostarostka Jarmila Kasperová. A společně
s ostatními obyvateli obce to 23. června oslavili již tradičně dobrým
gulášem, vínem a pivem.
Druhé narozeniny mokřadů byly pojaty jako interaktivní naučná Druhé narozeniny
stezka. Akce se konala 24. června odpoledne. Na Předních dílech se mokřadů
sešlo přes devět desítek občanů, kteří si nejdříve poslechli úvodní
slova od Jarmily Kasperové, Jiřího Trávníčka, Lubomíra Novotného
a Pavla Podškubky. Lokalita dostala svůj vlastní narozeninový dárek
v podobě tří informačních tabulí.
Graficky vše zpracoval Pavel Princ, který je také autorem některých
fotografií, další fotografie dodal Pavel Podškubka. Texty sepsal Jiří
Trávníček. Dřevěné stojany vyrobil Lubomír Novotný.
Účastníci mohli jen tak posedět a osvěžit se pod připravenými altány,
nebo zkusit štěstí na naučné stezce, která se klikatila podél celých
mokřadů, na jejich konci stoupala nahoru podél ohradníku pro
pasoucí dobytek, aby pak skončila zase zpátky u připraveného
výčepu.
Organizaci jednotlivých stanovišť mělo na starosti Středisko volného
času Klubko ze Starého Města. Připravené úkoly daly zabrat
nejednomu soutěžícímu. Obec Podolí připravila na památku
upomínkové pohlednice a pro mlsné jazýčky čokoládky s logem obce
či obrázky z podolských mokřadů.
V sobotu 15. července se na podolském fotbalovém hřišti uskutečnil Baran Cup 2017
1. ročník turnaje v malé kopané Baran Cup 2017. Turnaje se
zúčastnilo 8 týmů, kteří své utkání hráli na dvou malých hřištích. Na
čepu bylo pivo Baran, prodávaly se grilované speciality. Pro děti byl
připraven skákací hrad. Akce vyvrcholila ve večerních hodinách
ohňostrojem.
Pořadí týmů bylo následující:
1. TJ Popovice
2. TJ Baran A
3. SK Podolí B
12. srpna se uskutečnil v Areálu Amfíku Bukovina v Popovicích 2. Den Mikroregionu
ročník Dne Mikroregionu Dolní Poolšaví.
Dolní Poolšaví
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Letos se nesl opět ve znamení soudružnosti obcí regionu a to více Den Mikroregionu
než kdy jindy, protože pospolitost Dolního Poolšaví byla narušena Dolní Poolšaví
odchodem Uherského Hradiště.
Všichni účastníci prožili nádherné slunečné odpoledne v přítomnosti
starostů mikroregionu. Přichystány byly zábavné hry pro celou
rodinu. I obec Podolí měla svůj soutěžní tým, který se do her pustil
s vervou. Netradiční disciplíny byly opravdu záludné, ale naši hráči
se nevzdali a pro Podolí vybojovali bronzové medaile.
26. srpna se uskutečnil na hřišti ve Žlebě branný závod nejen pro Veselý Hluboček
děti. Akci pořádal spolek Záraza, který vznikl na ochranu přírodního
bohatství Podolí, aby se v nezměněné podobě zachovalo pro příští
generace. Závod se běžel krásnou přírodou nadregionálního biocentra
Hluboček, kde děti plnily úkoly na jednotlivých stanovištích. Pro
chytré hlavy byl připraven na hřišti stůl, na kterém se hrálo několik
šachových partií najednou za účasti šikovného šachisty Kryštofa
Mikuláše Trávníčka. O občerstvení se postarali manželé Snopkovi a
o hudební doprovod Michal Gerža.
V letošním roce reprezentovalo 9. září Podolí na Slavnostech vína Slavnosti vína
a otevřených památek v Uherském Hradišti více jako 60 a otevřených
krojovaných Podolanů v čele se starostkou Janou Rýpalovou.
památek
Na stanovišti před Obchodní akademií v Uherském Hradišti
vystoupily Friščata a Podolské Frišky. Na muzikantských lodích na
řece Moravě zahrála a zazpívala folková skupina Děvčice.
Na státní svátek, v Den České státnosti, který připadá na 28. září, se Sportovní den
Česká obec sokolská rozhodla uspořádat sportovní den. Akce se
konala na místním fotbalovém hřišti a byla určena pro děti všech
věkových kategorií.
Program začal ukázkou výcviku klubu agility, který pod záštitou
sokolské organizace v obci funguje již dva roky. Tento psí sport
vyžaduje mimořádnou souhru člověka a psa. Jak se mohli přihlížející
diváci přesvědčit, skloubit dohromady rychlý běh, orientaci po
parkúru a správné navádění na překážky není pro psovoda ani
zdaleka tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Od
psa se zase očekává poslušnost, obratnost a perfektní znalost pohybů
jeho lidského společníka. Po skončení předvádění psů si děti mohly
celou trasu proběhnout a rozehřát se tak před vlastním sportovním
výkonem.
Ještě předtím se na hřiště dostavili zástupci kolektivu Mladých
hasičů Sboru dobrovolných hasičů Míkovice, kteří předvedli nácvik
požárního útoku a štafety dvojic. I oni dokázali, že jim náročné
tělesné výkony nejsou cizí a že si na tréninku pod vedením Daniely
Frydrychové, Lenky Ševčíkové a Aloise Tvrdoně dovedou dát
pořádně do těla.
Pak už začalo to pravé sportovní odpoledne koncipované jako
atletický pětiboj. Při něm se celkem 59 dětí vystřídalo na pěti
obtížných disciplínách, které prověřily jejich fyzickou kondici.
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Na každého závodníka čekal hod míčkem do dálky, podle věku sprint Sportovní den
na 20 nebo 60 metrů, skok z místa, člunkový běh na 4 x 10 metrů a
skok dosažný. Spravedlivý výsledek byl zaručen rozdělením
soutěžících do několika kategorií podle věku a pohlaví. Největší
šance na vítězství měli samozřejmě ti, kdo sportují celý rok a nebojí
se tělesného pohybu. Vydařilo se výjimečně dobré počasí a nikdo se
nezranil.
Výsledky Sokolského pětiboje:
Děvčata 2 – 6 let
1. Michaela Duháňová
2. Viktorie Krčová
3. Veronika Omelková
Děvčata 7 – 10 let
1. Adéla Vacková
2. Viktorie Jusčáková
3. Dominika Šišáková
Děvčata 11 – 12 let
1. Kristýna Havránková
2. Romana Habartová
3. Nikola Kunčíková
Děvčata 13 – 15 let
1. Veronika Ševčíková
2. Viktorie Habartová
3. Anita Škrášková
Chlapci 2 – 6 let
1. Matyas Révay
2. Matěj Raclavský
3. Roman Botek
Chlapci 7 – 10 let
1. Jan Šišák
2. Radim Šišák
3. Dan Snopek
Chlapci 11 – 12 let
1. Petr Toman
2. Michal Baičev
Chlapci 13 – 17 let
1. Jakub Ševčík
1. Filip Škrášek
2. Jan Škrášek
3. Radim Kovář
1. a 2. října proběhla v Uherském Hradišti v Redutě Okresní výstava Okresní výstava
ovoce a zeleniny. Na tuto výstavu zaslali členové naší zahrádkářské ovoce a zeleniny
organizace vzorky svých výpěstků.
Zdravé jádro podolských zahrádkářů vyrazilo 7. října ráno směr Zájezd na
Olomouc, aby se zúčastnily podzimních zahrádkářských trhů. Floru Olomouc
V letošním roce byly spojeny s oslavami 60. výročí založení Českého
zahrádkářského svazu.
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Spolek Záraza uspořádal dne 8. října lampionový průvod jako Lampiónový
připomínku dramatického vyhlašování výsledků referenda z roku průvod
2016. 60 dětí, rodičů a ostatních obyvatel Podolí se s lampiony a
svítilnami prošlo po trase loňských protestních pochodů.
V pondělí 11. října se podolští senioři pod záštitou Nadace Synot Zájezd seniorů
z Uherského Hradiště vydali na třídenní výlet do malebného kraje do Velkých Karlovic
Beskyd do Velkých Karlovic. Zde navštívili kostel Panny Marie
Sněžné, Karlovské muzeum i nedaleký kopec Soláň.
Dne 14. října byl poprvé hodový program uspořádán v duchovním Hodové odpoledne
a relaxačním areálu před kaplí Svatého Ducha v Podolí. V programu
vystoupily Podolské Frišky. V samostatném pásmu i Friščata.
Hodové odpoledne zpříjemnily svými vystoupeními i děti z Mateřské
a Základní školy v Podolí. Celkem vystoupilo 70 krojovaných dětí
i dospělých.
Na hodové pásmo se přišlo podívat 200 našich spoluobčanů, pro
které zahrádkáři připravili výborný burčák a mošt. Svůj stánek měla
v duchovním a relaxačním areálu také Jitka Raclavská. Po celé
odpoledne vyhrávala cimbálová muzika Litera z Veletin, která
doprovázela všechny účinkující.
V sobotu 14. října večer se v kulturním domě v Podolí pod taktovkou Hodové posezení
Spolku SK Podolí uskutečnilo již po druhé Hodové posezení u cimbálu
u cimbálu. Po celý večer hrála k tanci i poslechu cimbálová muzika
Vinár z Veletin, kterou vystřídal Martin Gerža. Návštěvníci tančili
a bavili se u dobrého vína a občerstvení. Nechyběla ani bohatá
tombola.
Ve dnech 20. a 21. října se uskutečnily v České republice volby do Volby do poslanecké
poslanecké sněmovny. V Podolí hlasovalo 420 voličů z celkového sněmovny
počtu 694 oprávněných voličů. Volební účast dosáhla 60,52 %.
V Podolí zvítězilo hnutí ANO 2011, které získalo 28,77 %. Druhé
místo obsadila Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura
11,99 %. Na třetí místě skončili Starostové a nezávislí 10,55 %.
Čtvrté místo obsadila Občanská demokratická strana s 10,31 %.
Také letos 11. listopadu pro místní seniory připravili zastupitelé Beseda s důchodci
obce a sociální komise pod vedením paní Miroslavy Velichové
besedu s důchodci. V úvodu vystoupily se svým programem děti
z Mateřské a Základní školy v Podolí. Následně pak starostka
a místostarostka představili, na čem pracují a co se v Podolí chystá
do dalších let.
Pak už na seniory čekaly drobné dárky a výborná večeře
Svatomartinská husa. Degustace mladých vín byla i s odborným
výkladem Josefa Medka, který je předsedou vinařů v Sadech.
Samozřejmě nechyběla dobrá zábava s písničkami při harmonice
i u kláves. Tu zajistil Josef Machálek.
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25. listopadu se uskutečnil v kulturním domě v Podolí 2. ročník Gramofonová
gramofonové retro párty. Byla opět připravena bohatá nabídka 170 retropárty
vystavených LP i SP desek. Ze zahraniční produkce byly vystaveny
LP desky – Beatles, Nazareth, Europe, Rolling Stones, Madonna
a další interpreti. Z českých a slovenských desek to byla směsice od
Elánu, Olympicu, Teamu přes Marii Rottrovou, Petru Janů, Martu
Kubišovou až po Václava Neckáře, Karla Gotta a Waldemara
Matušku.
O stylovou výzdobu kulturního domu se postarala Jitka Raclavská.
Nechyběly ani fotky zpěváků a skupin. O hudební doprovod se staral
Martin Gerža na 2 gramofonech. Nesmíme zapomenout ani na
výborné a stylové občerstvení Milana Snopka, který přinesl i retro
funkční magnetofon.
V neděli 26. listopadu proběhlo na mandlovně tvoření adventních Adventní tvoření
věnců. Všechny dámy, které přišly, byly moc šikovné a vytvořily
nádherné věnečky jak na stůl, tak na dveře. Předvánoční atmosféru
jsme si zpříjemnili výborným svařeným vínem.
2. prosince obklopila Mikulášský jarmark v duchovně relaxačním Mikulášský jarmark
areálu vůně vánočního cukroví. Za zvuku koled čekaly děti na
příchod Mikuláše s pekelníkem a andělem. Čaj a svařené víno
zahřálo mrazem zkřehlé občany Podolí. Na prvním ročníku jarmarku
si všichni přítomní mohli nakoupit drobné vánoční dárečky, nebo se
potěšit krásnými rukodělnými výrobky nejen našich spoluobčanů, ale
i šikovných dětí z Mateřské školy v Podolí.
9. prosince se konala již 23. Mikulášská beseda u cimbálu. Tato Mikulášská beseda
tradiční akce je pořádána místní obcí sokolskou a všem zájemcům u cimbálu
umožňuje v adventním čase trochu vydechnout, setkat se s přáteli,
posedět u dobrého vína a zazpívat a zatančit si cimbálovou muzikou.
Jako již mnohokrát předtím hráli k poslechu i tanci Mladí Burčáci,
o předvánočně naladěný program se postaraly Podolské Frišky se
svými Friščaty. Sestry Sokolky napekli několik krabic perníčků,
vanilkových rohlíčků, medvědích tlapek, florentýnek a lineckých
koleček.
Velké poděkování si jistě zaslouží všichni sponzoři, kteří přispěli do
letošní tomboly. Advent však není jen o hmotných statcích.
Nejdůležitější bylo, že jsme sešli a mohli strávit několik příjemných
hodin v přátelské sousedské atmosféře.
Ve středu 13. prosince Česko opět zpívalo koledy. Rok se sešel Česko zpívá
s rokem a podruhé se k této akci přidala i naše obec. Zpívalo se před koledy
kaplí Svatého Ducha pod ochranou andělů s jedním křídlem.
Nejdříve zazpívaly svůj program Friščata s Podolskými Friščaty.
Poté se začaly zpívat koledy z pásma Česko zpívá koledy. Letos to
byly koledy – Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma,
Narodil se Kristus Pán, Štěstí, zdraví, pokoj svatý, Pásli ovce valaši,
Rolničky, rolničky.
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Jako poslední si zazpíval více jak stočlenný sbor píseň Vánoce, Česko zpívá
Vánoce přicházejí. Na zahřátí byl připraven čaj a výborný svařák. Po koledy
skončení oficiálního programu zazpívala vánoční písně Martina
Peřestá. Ústřední melodii z vánoční pohádky Tři oříšky pro Popelku
zpívali všichni přítomní. Jako další vystoupili v programu na trubku
František Ševeček a Alan Ferenec.
Závěr krásného večera před kaplí Svatého Ducha patřil ohňové show
a skupině Fuerza del Fuego (síla ohně) z Uherského Brodu, ve které
vystoupila i Natálie Peřestá.
Poděkování patří všem, kdo přišli, ale zvláště Vlastimilu
Vlachynskému za doprovod na varhany, Martinu Geržovi za
ozvučení, Milanu Snopkovi za občerstvení a Podolským Friškám
i Friščatům za společný zpěv koled.
Na Štědrý den jsme se sešli na mokřadech. Nabrali do batohů zrní Štědrý den v lese
a mrkev a vydali se směrem k Podolskému háji. Šli jsme, nechávali
za sebou přinesené krmení, ale zvěř se neukázala. Zůstala v bezpečí
a nám nezbylo nic jiného než se vrátit tam, odkud jsme přišli. Pod
vánočními stromečky na nás čekal nejeden dárek. Tím nejcennějším
dárkem, který nám nikdo nevezme, je milá vzpomínka.
Štěpánský turnaj ve stolním tenisu se uskutečnil v Kulturním domě Štěpánský turnaj
v Podolí 26. prosince. Turnaj se i v letošním roce odehrál pouze ve stolním tenisu
v kategorii dospělých a zúčastnilo se ho 12 hráčů. Rozdělení byli do
dvou skupin. Z každé skupiny postoupili první a druhý v pořadí. Tito
soutěžící pak hráli semifinále a následně o první, druhé, třetí
a čtvrté místo.
Pořadí prvních čtyř bylo následující:
1. Rostislav Toman
2. Jaroslav Ježík
3. Pavel Holčík
4. Zbyněk Křen.
Turnaj byl velmi dobrým zpestřením klidných svátečních dnů.
Všichni soutěžící si při této akci užili zábavy a spálili přebytečné
kalorie.
Kalendář obce Podolí na rok 2018 přináší všem potřebné informace Kalendář
o svozu komunálního odpadu a plastů.
na rok 2018
Tradiční podolská silvestrovská procházka zamířila v tomto roce Silvestrovský výšlap
netradičně na Amfík Bukovina do Popovic. Vzhledem k počasí se
jednalo o velmi šťastnou volbu. Loni mrzlo, až praštělo, letos naopak
pršelo od samého rána a nezpevněné cesty byly obtížně průchodné.
Přesto se našlo dost nadšenců, kteří si výlet nenechali ujít. Několik
desítek statečných jedinců popadlo pláštěnky, deštníky a gumáky
a vyrazili na klobásu do Popovic. Cesta nebyla dlouhá a tak zbylo
dost času na sousedské klábosení nad hrnkem horkého čaje.
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Od roku 2016 se okolí kulturního domu v Podolí stalo místem Silvestrovská
rozloučení s odcházejícím rokem, přivítání roku nového a také švédská svíce
místem, kde si mnozí občané právě na Silvestra symbolicky
připomínají své občanské postoje v roce 2016. I na sklonku roku
2017 zahořela na travnatém prostranství švédská svíce, zátky od
šumivých vín vylétly vysoko spolu s oslavnými rachejtlemi. Lidé si
podávali ruce a přáli mnoho dobrého do dalších dnů, týdnů a měsíců.
Sounáležitost, občanská pospolitost, nebo jen radost ze společného
setkání. Jsme zde, patříme k sobě, máme mnoho společného.
A Podolí nám není lhostejné.
Pohyb obyvatel v roce 2017 byl následující:
narození:
11
zemřelí:
6

Obyvatelstvo

Datum a jména narozených občánků:
10.3. Tobiáš Raclavský č.p. 243
13.3. Anděla Kollandová č.p. 104
13.3. Jonáš Pavlík č.p. 187
16.4. Liliana Májíčková č.p. 177
13.8. Kristof Breznai č.p. 256
20.8. Jan Chmela č.p. 291
3.9. Jonáš Kadlčík č.p. 56
14.9. Ivana Stašková č.p. 207
15.9. Kryštof Machala č.p. 307
9.11. Alice Mikušková č.p. 289
19.12. Stella Křápková č.p. 302
V letošním roce nás navždy opustili tito občané:
8.2. Josef Slunečka č.p. 57 – 83 let
23.3. Miroslav Šácha č.p. 224 – 76 let
20.4. Marie Potomáková č.p. 233 – 69 let
27.7. Radomír Juřička č.p. 220 – 86 let
1.9. Jaroslav Hanáček č.p. 88 – 60 let
1.12. František Stojaspal č.p. 60 – 81 let
K 31. prosinci 2017 měla naše obec 872 obyvatel.
Končí zápis kroniky obce za rok 2017 a událostí, které se v průběhu Závěr
tohoto roku odehrály v naší obci.
Byl to rok, kdy se kulturní i společenské akce znovu pořádaly bez
omezení, kdy se do svých funkcí vrátily starostka Jana Rýpalová
i místostarostka Jarmila Kasperová a kdy se život i veškeré dění
v obci opět vrátily do normálních kolejí.

25

