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Z domácích událostí je třeba zaznamenat znovuzvolení Václava Úvod
Klause prezidentem České republiky. Čína uspořádala v Pekingu 22.
letní olympijské hry. Naši sportovci se v početném zástupu vůbec
neztratili se ziskem 3 zlatých olympijských medailí. V roce 2008
dochází ke změně kronikáře obce. Po panu Petru Kovaříkovi, který
zemřel v říjnu 2007, začal vést kroniku pan Jaroslav Míšek.
Každý nový kronikář se představuje, popíšu pár slov o sobě. Narodil Nový kronikář
jsem se v roce 1966. Po základní škole a maturitě na Střední
ekonomické škole v Uherském Hradišti jsem nastoupil na Okresní
úřad v Uherském Hradišti. V roce 1993 se změnilo místo i město
mého zaměstnání. Začal jsem pracovat na Finančním úřadě
v Uherském Brodě. V roce 1998 jsem přestoupil na Finanční úřad
v Uherském Hradišti, kde pracuji dodnes. Jsem ženatý. Mám 2 děti
ve věku 15 a 12 let. Mezi mé zájmy patří historie a literatura. Právě
zájem o historii mě před deseti lety přivedl ke spolupráci
s kronikářem panem Petrem Kovaříkem. Po jeho předčasné smrti
jsem tak převzal starost o zápisy do kroniky Obce Podolí. Pan Petr
Kovařík dopsal rokem 2005 druhý díl obecní kroniky. Od roku 2006
je kronika Obce Podolí psána v elektronické podobě.
Leden začal silným větrem. Teploty se drží okolo 0ºC. Ke konci Počasí
první dekády začíná pršet. Druhá dekáda je ve znamení velkého
oteplení. Denní teploty mají hodnoty nad +5ºC, v noci se teplota drží
kolem bodu mrazu. Také poslední dekáda v měsíci lednu je teplotně
nadprůměrná. Takový teplý leden už nebyl hodně dlouho. Teploty
přes den šplhaly až k +8ºC, noční teploty byly slabě pod bodem
mrazu. Ke konci měsíce přišel opět silný vítr.
Po převážně deštivém počasí z konce ledna přišlo na začátku února
počasí, které nám připomíná zimu. Ochladilo se na ranních -6ºC, přes
den se teplota pohybovala okolo -2ºC. Ke konci první dekády
přichází oteplení. Prostřední dekáda je naopak ve znamení ochlazení.
Denní teploty klesají na -4ºC, ranní až pod -10ºC. 17. únor byl
nejchladnějším dnem této zimy s ranní teplotou -12ºC. Ve třetí
dekádě měsíce února se opět otepluje. Ranní teploty se drží
u hodnoty +3ºC, odpolední stoupají k +6ºC.
1. března se přes celé území Česka přehnal silný vítr Emma, který si
vyžádal 2 lidské životy. První dekáda byla ve znamení stejných
teplot, které byly ke konci února. Vítr Kirsten nás všechny potrápil
ve druhé dekádě měsíce března. Teploty se stále drží nad bodem
mrazu. V poslední dekádě se opět o slovo přihlásila zima. Ranní
teploty klesly na -3ºC, odpolední se držely okolo 0ºC. Letošní
velikonoční svátky byly ve znamení chladného počasí. Ke konci
měsíce napadl i poslední sníh.
Na začátku dubna prší. Sníh, který napadl na konci března, rychle
taje. Teploty se ve dne i v noci šplhají nad 0ºC. Prostřední dekáda se
nese na vlně proměnlivého počasí. Ale už je pomalu znát nastupující
jaro. Teploty se zvyšují. Přes den na +10ºC, ráno se drží okolo +5ºC.
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Také třetí dubnová dekáda může mít přívlastek „aprílová“. Počasí je Počasí
velmi proměnlivé. Ke konci dubna se však teploty usadily na
příjemných jarních +18ºC přes den.
Proměnlivé počasí pokračuje i na začátku května. Sem tam nás
všechny zkropí deštík, aby nás poté osušilo jarní sluníčko. Ranní
teploty jsou v rozmezí +5ºC až +10ºC, denní se drží kolem +20ºC.
Druhá dekáda má podobný ráz počasí. Jenom toho deště je trochu
více. Dekáda třetí nás překvapila velmi teplým počasím. Ke konci
měsíce stoupají teploty až k hodnotám +30ºC.
Začátek června přinesl tropické počasí. V druhé dekádě přichází čas
deštníků. Teploty se snižují na snesitelných +25ºC. Poslední dekáda
začíná opěr vzestupem teplot. Tropické počasí ukončuje bouřka,
která přechází přes celou republiku 26. června. Po ní se teploty opět
drží na +25ºC.
První dekáda měsíce července přinesla s sebou proměnlivé počasí.
Déšť a nižší teploty se střídaly s pěknými slunečnými dny. Podobný
ráz počasí přinesla i dekáda druhá. Třetí dekáda už byla vysloveně
letní, kdy nám počasí ukázalo svou vlídnou tvář.
Krásné počasí bez mráčků a s teplotami okolo +30ºC pokračovalo
i na začátku srpna. Zlom nastal v polovině měsíce. Spustil se déšť
a teploty klesly k +20ºC. V poslední dekádě se nám opět vrací letní
počasí. Teplota přes den šplhá až k příjemným hodnotám +30ºC.
V první dekádě září bylo počasí velmi teplé. 5. září sice přešla přes
obec dešťová přeháňka, ale víkend 6. a 7. září přinesl opět tropické
teploty +30ºC. Druhá dekáda začala velkým ochlazením. Teploty
přes den nepřekročily +15ºC. Také srážek bylo více než na začátku
měsíce. Podobné počasí měla i poslední dekáda. Připomněla začátek
podzimu.
Babí léto nás všechny příjemně naladilo v první dekádě měsíce října.
Sice první dny byly deštivé, ale pak se počasí dostalo na velmi
dobrých podzimních +15ºC. Babí léto pokračovalo i ve druhé
dekádě. Dušičkové počasí provázelo závěr měsíce října. Denní
teploty se pohybovaly do +10ºC. 30. října se přes celé území České
republiky přehnala vichřice se silnými nárazy větru. Vyžádala si
jeden lidský život.
Tvrdit, že počasí se na začátku listopadu zbláznilo, by asi bylo
přehnané, nicméně je to tak. Na takový teplý začátek listopadu si
nepamatuje nikdo z nás. Teploty přes den stoupaly až na +20ºC.
Zlom nastal po 7. listopadu, kdy se počasí umoudřilo a vrátilo
s teplotami na +1ºC až +5ºC přes den. Druhá dekáda už byla typicky
„listopadová“. Ranní teploty kolem 0ºC, mlhy, sychravo a nevlídno.
Přes den se teplota vyšplhala nad +5ºC. Občas ještě toto nevlídné
počasí doplnil déšť. Až 22. listopadu přijel Martin se zpožděním na
bílém koni. První sníh ale vydržel jen dva dny. Poslední listopadová
dekáda začala opravdu mrazivě. Ranní teploty pod -5ºC, denní okolo
0ºC. Ke konci měsíce nastalo mírné oteplení, kdy se teplota přes den
dostala na -5ºC. Ráno byla na teploměru teplota okolo bodu mrazu.
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Začátkem měsíce prosince se opět vrátila zima. Ranní teploty klesly Počasí
pod -5ºC. Denní teploty se pohybovaly okolo 0ºC. Oteplení přichází
na začátku druhé dekády. Noční teploty se stáhly k bodu mrazu. Přes
den se teplota vyšplhala na +5ºC. 18. prosince celý den pršelo.
Začátek poslední dekády roku byl ve znamení velkého ochlazení.
Přes všechny vánoční svátky bylo velmi chladno. Na Štědrý den
klesla ranní teplota na -7ºC, přes den se jen nepatrně přiblížila
k bodu mrazu. Na Boží hod vánoční i na Štěpána byla ranní teplota
stejná, přes den byl celodenní mráz v rozmezí -3ºC až -5ºC. Podobné
počasí vydrželo až do konce roku, jen ranní teploty poklesly pod
-10ºC.
V letošním roce se konalo celkem 8 zasedání Obecního Obecní úřad
zastupitelstva. Na těchto zasedáních byla projednána celá řada
záležitostí týkajících se obce i Obecního úřadu v Podolí. Všechna
zasedání jsou veřejná.
Na 9. zasedání, které se uskutečnilo 12. února, zastupitelstvo
schválilo:
- program obnovy venkova obce Podolí s platností do 31.12.2012
- podání žádosti o finanční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj
na vybudování technické infrastruktury v lokalitě Dražné, určené
pro druhou etapu výstavby rodinných domů
- podání žádosti o finanční dotaci ve výši 280000,- Kč od Zlínského
kraje z Podprogramu rozvoje venkova na akci „Výměna oken
a dveří v budově mateřské školy“. Finanční prostředky na realizaci
této akce ve výši 580000,- Kč jsou vyčleněny v rozpočtu obce
Podolí na rok 2008
- podání žádosti o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj, program
Podpora obnovy venkova, dotační titul č.2 – Podpora zapojení dětí
a mládeže do komunitního života v obci. Dotace na akci „Úprava
zahrady Mateřské školy, včetně hřiště a výsadby nové zeleně“ bude
žádána ve výši 300000,- Kč
- začlenění hudební skupiny Děvčice do struktury kulturních složek
Obce Podolí
- poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Podolí ve výši 30000,Kč pro Sdružení pro výstavbu kaple Svatého Ducha v Podolí
10. zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo 18. dubna.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- výsledky výběrového řízení na dodavatele nových oken
a vchodových dveří budovy mateřské školy v Podolí a uzavření
smlouvy s firmou DECRO Bzenec s.r.o.
- výsledky výběrového řízení na dodavatele stavebních prací pro
vybudování technické infrastruktury v lokalitě Dražné II v Podolí
a uzavření smlouvy s firmou SVS-CORRECT s.r.o., Bílovice
- převedení výsledku hospodaření roku 2007 Základní školy
a Mateřské školy Podolí, příspěvková organizace, do jejího
rezervního fondu
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Na 11. zasedání, které se konalo 12. června zastupitelstvo schválilo: Obecní úřad
- záměr prodeje části pozemku parc. č. 22/2, k.ú. Podolí nad Olšavou
(zahrada základní školy) firmě E.ON Česká republika a.s.
k vybudování nové trafostanice pro ulici Záhumní
- záměr provedení stavebních úprav v budově Mateřské školy
v Podolí s finančními náklady asi 130000,- Kč
- prodej stavebních pozemků nacházejících se v lokalitě Dražné II
pro stavbu rodinných domů. Prodejní cena je 450,- Kč/m², mimo
pozemku, který kupují manželé Hanáčkovi, u tohoto pozemku je
cena 550,- Kč/ m²
- zrušení poskytování bezplatného internetu pro občany v Podolí
k 31.12.2008
- finanční příspěvek ve výši 30000,- Kč pro Sdružení pro výstavbu
kaple Svatého Ducha v Podolí na vybavení kaple, které je nutné
k pořádání posledních rozloučení se zemřelými
12. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 1. srpna. Zastupitelstvo
obce schválilo prodej dalších stavebních pozemků nacházejících se
v lokalitě Dražné II pro stavbu rodinných domů. Prodejní cena je
450,- Kč/m².
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí průběžnou zprávu o budování
technické infrastruktury v ulici Dražné II.
Na 13. zasedání, které se konalo 5. září zastupitelstvo schválilo:
- smlouvu o budoucí kupní smlouvě s firmou E.ON Distribuce a.s.
na část pozemku parc. č. 22/2, k.ú. Podolí nad Olšavou (zahrada
základní školy, výměra části pozemku 8 m², za účelem vybudování
nové trafostanice
- záměr prodeje plynovodu, který je v majetku Obce Podolí
14. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 26. září. Zastupitelstvo
obce schválilo:
- prodej rozvodného plynárenského zařízení nacházejícího se v obci
Podolí za celkovou cenu 3400000,- Kč. Kupujícím je JMP Net,
s.r.o., Brno
- dohodu o ukončení nájemního vztahu s JMP Net, s.r.o., Brno
vztahující se k nájmu rozvodného plynárenského zařízení
nacházejícího se v obci Podolí
- dohodu o narovnání s JMP Net, s.r.o., Brno vztahující se
k plynárenskému rozvodnému zařízení, které se nachází v obci
Podolí
Na 15. zasedání, které se konalo 28. listopadu zastupitelstvo
schválilo:
- příspěvek na činnost ve výši 18000,- Kč Mysliveckému sdružení
Boří, Míkovice za likvidaci polomů a přípravy dřeva k prodeji po
vichřici Emma
- plán obnovy vodovodu a kanalizace, které jsou v majetku Obce
Podolí
- návrh společných zařízení vytvořený ke komplexním pozemkovým
úpravám na území obce Podolí zpracovaný firmou Geocart s.r.o.,
Brno
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- prodeje pozemků na výstavbu nových domů v lokalitě Dražné II
Obecní úřad
- ukončení vydávání zpravodaje „Život v Podolí“ k 31.12.2008
a vyhlášení výzvy k vytvoření redakční rady nového tištěného
zpravodaje naší obce
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- ukončení činnosti Společenské komise Obce Podolí k 31.12.2008
- informaci starosty Obce Podolí vztahující se k neuzavření
nájemních smluv na zemědělské pozemky s Agrokomplexem
Kunovice a.s.
Zastupitelstvo obce neschválilo převzetí propustku pod starou silnicí
I/50 do majetku Obce Podolí.
16. zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo 15. prosince.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- finanční rozpočet Obce Podolí na rok 2009 v účelovém členění na
jednotlivé paragrafy
- neměnit pro občany obce Podolí pro rok 2008 cenu za svoz
a likvidaci domovního odpadu
- seznam místních a pomístních názvů, jak je opraveno
v dokumentaci zpracované firmou Geocart CZ, a.s., Brno
- podmínky pro bydlení v nájemních domcích v ulici Dražné
Zastupitelstvo obce neschválilo ani jednu z darovacích smluv na
objekty vybudované v rámci stavby přeložky silnice I/50, které ke
schválení předložilo Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- nabídky všech občanů, kteří předložili návrh na odkoupení svých
pozemků, kterých by mohlo být využito v průběhu procesu
komplexních pozemkových úprav
- informaci o stavu pozemku parc. č. 3236/1, který byl dříve
využíván jako odtokový vodní náhon od mlýna a v současnosti je
využíván k odvedení povrchových a odpadních vod z veřejné
kanalizace do řeky Olšavy.
Hospodaření obce Podolí za rok 2008
Celkový příjem obce za rok 2008:
Celkové výdaje obce za rok 2008:

17465477,- Kč
16103527,- Kč

Hlavní příjmy:
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmů fyzických osob samostatně
výdělečně činných
daň z příjmů právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitostí
prodej pozemků
poplatky od občanů - svoz TDO
- kanalizace
- ze psa
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1324773,- Kč
630059,- Kč
1837519,- Kč
2630949,- Kč
327010,- Kč
4922960,- Kč
268840,- Kč
46394,- Kč
6050,- Kč

Hlavní výdaje:
příspěvky MŠ a ZŠ
platy zastupitelů
platy zaměstnanců
svoz TDO
nákup materiálu
energie (elektřina, plyn, voda)
Investice:
infrastruktura domů Dražné II.
výměna oken a vybudování hřiště
v mateřské škole

Obecní úřad
1314294,- Kč
720088,- Kč
507440,- Kč
424312,- Kč
120817,- Kč
304331,- Kč
8526259,- Kč
1194789,- Kč

Zásobování občanů v obci se ke konci roku zlepšilo díky otevření Zásobování
nové prodejny v areálu firmy KOVÁŘ. Základní potraviny poskytují
i nadále občanům dvě prodejny v obci. Za většími nákupy si zajíždějí
obyvatelé naší obce do supermarketů v blízkém okolí.
V letních měsících se zastavují v obci různí pěstitelé ovoce
a zeleniny. V průběhu celého roku přijíždí do obce i prodejci obuvi,
textilu a drogerie.
V letošním roce se začalo v naší obci s vybudováním infrastruktury Výstavba
pro výstavbu nových rodinných domů v lokalitě Dražné II. Někteří
občané pokračují v opravách či rekonstrukcích starších rodinných
domů.
Provoz na místní komunikaci je poměrně velký. Hlavní zásluhu na Doprava
tom mají především stavební práce související s vybudováním
infrastruktury v lokalitě Dražné II. V této lokalitě vznikne celkem 14
stavebních parcel pro výstavbu nových rodinných domů.
S novým jízdním řádem autobusů i vlaků nepřišly žádné výrazné
změny v osobní dopravě. Hustota spojů zůstává přibližně na stejné
úrovni.
Dne 6.2.2008 se v pestrých maskách vydali žáci ze základní Základní škola
školy na fašankový průvod.
V dubnu naše škola odeslala několik prací do výtvarné soutěže na
téma Člověk vyhlášené ZŠ a MŠ v Ostrožské Lhotě. V silné
konkurenci získala 1. místo ve své kategorii Nela Pavelková. Soutěž
měla celorepublikovou účast. Některé práce přišly až z Rakovníka.
O to je vítězství cennější.
Při příležitosti Svátku matek v květnu vystoupili děti se svým
tradičním pásmem básniček a písniček v kulturním domě. Koncem
měsíce května jsme byli na škole v přírodě v krásném prostředí
Hostýnských vrchů na Rusavě.
Personální obsazení Základní školy v Podolí pro školní rok
2008/2009 zůstává stejné jako v předchozím školním roce. Pouze
Mgr. Martinu Kozelkovou po dobu mateřské dovolené zastupuje
Mgr. Pavla Martincová.
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V pátek 26.9.2008 se uskutečnil „Podzimní projektový den“. Žáci si Základní škola
připravili také zpestření akce o soutěž Miss jablko 2008. Sami se
postarali o zajištění občerstvení. Čtvrťáci uvařili čaj. O rok starší
páťáci připravili jablečný štrúdl. Všem dětem se projektový den
velmi líbil.
V listopadu se uskutečnil výlet do Brna do Planetária a Technického
muzea. V Planetáriu se děti dozvěděly spoustu nových informací
a v technickém muzeu zase spoustu nových věcí z historie vědy
a techniky.
V rámci programu mateřské školy jsou pořádána tvořivá odpoledne, Mateřská škola
kdy dochází k setkání s rodiči dětí a dalšími příznivci školy. Při
těchto setkáních děti vyrábí zajímavé doplňky k výzdobě svých
domovů. V tomto duchu se neslo i odpoledne na téma „Velikonoční
těšení“.
Tak jako v loňském školním roce. I letos docházejí do naší mateřské
školy maminky s dětmi, které ještě MŠ nenavštěvují. Zájem ze strany
rodičů a jejich ratolestí je velký, o čemž svědčí hojná účast na
úterních odpolednech.
22. května navštívili děti ZOO Lešná. Tento již tradiční výlet se opět
vydařil a děti si odnesly spoustu krásných zážitků.
25. září byl v mateřské škole „Červený den“. Tento den nás
provázela červená barva, která byla náplní celého dne. Červená barva
je barvou lásky. Do červené barvy byly oblečeny děti i celý školní
personál.
Dne 11. října se naše děti zúčastnily hodového průvodu. Díky ochotě
maminek se ukázaly v plné krojové kráse a všem to moc slušelo.
V druhé polovině listopadu, konkrétně 19. listopadu, se mateřská
škola rozzářila žlutou barvou. Byl „Žlutý den“. Všechny děti dostaly
na starost žlutého kamaráda – nafukovací balonek. Kdo se o něj
dobře staral, tak si jej odnesl domů. Nakonec to dopadlo dobře
a všechny děti si balonek odnesly domů.
28. listopadu děti za pomoci maminek vyráběly adventní věnce.
Všechny děti se mohly pochlubit krásnými adventními věnečky.
V prosinci nezapomněl navštívit naši mateřskou školu Mikuláš.
14. prosince děti vystoupily se svým pásmem v kulturním domě na
tradiční besedě s důchodci. Všechny děti sklidily od seniorů velký
aplaus za krásný zpěv vánočních písní.
Místní knihovna měla v tomto roce 50 registrovaných čtenářů, z toho Místní knihovna
28 čtenářů do 15 let.
Za celý rok navštívilo knihovnu celkem 443 návštěvníků, kteří si
vypůjčili 1063 knih všech žánrů.
Celkový počet vypůjčených knih podle žánrů byl následující:
naučná literatura pro dospělé: 137 knih
krásná literatura pro dospělé: 610 knih
naučná literatura pro mládež: 100 knih
krásná literatura pro mládež: 216 knih
Čtenáři provedli 261 výpůjček časopisů.
Návštěvníků na internetu bylo 176 čtenářů.
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Mezi naše první akce patřil bowling a cyklovýlet na Sv. Antoníčka, ČOS Sokol Podolí
při kterém jsme pokřtili novou cyklostezku z Hluku do Uherského
Ostrohu.
Následoval autobusový zájezd na Pálavu. Tento zájezd se díky
nádherným výhledům, překrásné květeně a hezkému počasí velmi
vydařil.
Cyklovýletu na Ploštinu se zúčastnili jen 3 členové naší TJ. Bylo to
způsobeno špatným počasím a obtížností trasy, která vede
kopcovitým terénem. Navštívili jsme muzeum a seznámili jsme se
s tragickými událostmi, které se na Ploštině odehrály na samém
konci druhé světové války.
Konec školního roku byl tradičně ve znamení závodu sokolské
všestrannosti a soutěže ve střelbě ze vzduchovky.
Těsně před velkými prázdninami se uskutečnil prodloužený výlet na
kolech v okolí jezera Balaton v Maďarsku. Další cyklovýlet byl
naplánován na září. V chladném počasí jsme projeli Litovelské
pomoraví.
V rámci kulturní činnosti jsme navštívili 2 představení ve Slováckém
divadle. A jako každý rok jsme uspořádali v prosinci Mikulášskou
besedu u cimbálu.
Tradiční výroční členská schůze základní organizace Českého ZO ČZS Podolí
zahrádkářského svazu se uskutečnila 22. února v Kulturním domě
v Podolí.
Na této schůzi jsou členové seznámeni s výsledky hospodaření
předcházejícího roku.
Personální obsazení se oproti minulému roku nezměnilo:
Libor Hanáček č.p. 259 – předseda ZO ČZS Podolí
Oldřich Ševčík č.p. 159 – jednatel ZO ČZS Podolí
Miroslav Křižka č.p. 255 – pokladník ZO ČZS Podolí
Rostislav Toman č.p. 13 – člen výboru ZO ČZS Podolí
Alois Jakšík č.p. 132 – člen výboru ZO ČZS Podolí
Antonín Klvaňa č.p. 230 – člen výboru ZO ČZS Podolí
Antonín Hanáček č.p. 9 – člen výboru ZO ČZS Podolí
Kontrolní komise ZO ČZS Podolí pracovala rovněž ve stejném
složení jako v předcházejícím roce:
Zbyněk Křen č.p. 59 – předseda Kontrolní komise
Josef Tichoň č.p. 90 – člen Kontrolní komise
Miroslav Koníček č.p. 236 – člen Kontrolní komise
Klub dobré pohody pokračoval ve své bohaté činnosti i v tomto roce. Klub dobré pohody
V lednu proběhla beseda s kronikářem obce panem Jaroslavem
Míškem o kronice a dávných událostech v ní zapsaných.
Další beseda byla rovněž velmi zajímavá. Pan Jaroslav Šácha
z Hluku nám sdělil některá neznámá fakta o malbě slováckých
ornamentů. Různé druhy vyšívání nám předvedla paní Anička
Páleníková – Smetanová.
Moc se nám povedla výstavka „Hrnky a hrnečky“. Vystaveno bylo
celkem 298 kusů rozličných hrnečků všech různých tvarů a velikostí.
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Užitečná a zajímavá byla přednáška paní Štěpánky Míškové, která Klub dobré pohody
pracuje jako zdravotní sestra v nemocnici v Uherském Hradišti. Její
rady a připomínky k užívání léků a náplni domácí lékárničky nám
velmi pomohly.
Pod vedením paní Marie Majíčkové jsme vyráběli velikonoční
výzdobu ze sena a proutí.
Několik členů se 15. března zúčastnilo Josefského pochodu k Hlucké
búdě. V květnu se uskutečnil výlet vlakem do Brumova – Bylnice
spojený s prohlídkou hradu Brumov.
V měsíci září se členky Klubu dobré pohody aktivně zapojily do
prezentace obce Podolí na Slováckých slavnostech vína a otevřených
památek v Uherském Hradišti.
V úterý 11. listopadu jsme společně navštívili Galerii Slováckého
muzea v Uherském Hradišti a shlédli Mezinárodní výstavu betlémů,
a výstavu České bible v průběhu staletí. Na konci listopadu jsme
zavítali do provozovny Lidové tradice a řemesla v Uherském
Ostrohu.
Velmi vydařená akce se uskutečnila dne 11. prosince pod názvem
„Babičky čtou z Babičky a s dětmi pečou perníčky“. Tato akce byla
spojena s výstavkou knihy
Babička od spisovatelky Boženy
Němcové.
V předvánočním čase se pod vedením paní Marie Majíčkové
vyráběla vánoční výzdoba z přírodních materiálů. Rok 2008 jsme
zakončili na Silvestra vycházkou ke studánce na „popovském poli“.
Sdružení pro výstavbu kaple Svatého Ducha i v tomto roce Sdružení pro
organizačně zajistilo v lednu Tříkrálovou sbírku pro Charitu.
výstavbu kaple
V měsíci květnu na Slavnost Seslání Ducha Svatého je sloužena Svatého Ducha
slavnostní mše svatá s pozvaným knězem z jiné farnosti. Slavnost je
spojena s vypouštěním bílých holubic jako symbol Ducha svatého.
Každou první sobotu v měsíci jsou
„Mariánská“ modlitební
večeřadla Fatimského apoštolátu.
V kapli se po všechny neděle a liturgické významné slavnosti v roce
slouží mše svaté. Tyto mše svaté slouží P. Bedřich Jagoš z farnosti
Popovice, pod kterou naše obec církevně přísluší.
Nová klubovna v budově bývalé mandlovny je určena k setkávání Klubovna
občanů Podolí a k uskutečňování jejich zájmové činnosti. Je možné ji v bývalé
využívat k pořádání veřejně přístupných i soukromých akcí. Součástí mandlovně
klubovny je i kuchyňka a WC s příslušenstvím. Maximální kapacita
pro akce konané v klubovně je stanovena na 24 osob.
Organizátoři Tříkrálové sbírky vykoledovali v Podolí dne 5. ledna Tříkrálová sbírka
pro Charitu v Uherském Hradišti celkem 15100,50 Kč.
V sobotu 27. září uspořádala Společenská komise obce vítání našich Vítání občánků
nových občánků do života. Do života byly uvítány tyto děti: Jindřich
Škrášek, Kamila Potomáková a Tereza Lenhartová.
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Další vítání občánků se uskutečnilo v sobotu 13. prosince. Pozvání Vítání občánků
přijali rodiče Kovaľovi s dcerou Klárou, rodiče Čevelovi s dcerou
Barborou a rodiče Snopkovi s dcerou Julií Sárou.
Do organizace letošního dětského frankového průvodu zasáhl déšť. Dětský fašank
A tak se ve středu 6. února vydalo na fašankovou obchůzku 22
školáků ze základní školy. Po zastávce na obecním úřadě se průvod
starších školáků vydal do mateřské školky za těmi menšími. Zde si
nejprve v maskách a poté i bez masek děti spolu zahrály i zazpívaly.
Hrnky všech velikostí a tvarů nabídla výstava, kterou zorganizoval Hrnky a hrnečky
Klub dobré pohody. Celkem bylo vystaveno 298 různých hrníčků.
Nejstarším z nich byl hrníček z roku 1910. Tento si přinesla ze
služby z Berndorfu babička paní Milady Paškové. Nejmenším
exponátem mezi „kafáčky“ byl asi čtyřcentimetrový šálek od paní
Miroslavy Velichové.
Krásné jarní počasí předznamenalo v neděli 24. února příjemný Dětský karneval
průběh dětského karnevalu v kulturním domě. Děti všech věkových
kategorií vytvořily na parketu rej čarodějnic, pirátů, kašpárků, víl
a princezen. Zpestřením odpoledne bylo vystoupení malých děvčat
z místního kroužku břišních tanců. Karneval uspořádala ve
spolupráci se společenskou komisí Základní a mateřská škola
v Podolí.
V sobotu 1. března se v Kulturním domě v Podolí uskutečnil místní Košt slivovice
košt slivovice. V kategorii slivovice bylo pořadí na prvních třech
místech následující: 1. Jaroslav Štěrba č.p. 248
2. Dagmar Křižková č.p. 255
3. Alois Jakšík č.p. 132.
Ve středu 30. dubna proběhlo tradiční stavění máje za účasti 80 Stavění máje
spokojených občanů Podolí.
V neděli 11. května na Slavnost Seslání Ducha Svatého byla v naší Slavnost Seslání
obci založena tradice slavnostní pouti. Mši svatou celebroval bratr Ducha Svatého
františkán Otec Jakub z Uherského Hradiště. Zpěvem mši svatou
doprovázel mužský pěvecký sbor z Míkovic.
Na přelomu měsíce května a června se uskutečnily pro naše děti hned Závod sokolské
dvě akce. Tu první zajistila Česká obec sokolská Sokol Podolí a byla všestrannosti
určena pro ty odrostlejší, které se poslední květnovou sobotu sešly
u dalšího ročníku oblíbeného závodu sokolské všestrannosti
a soutěže ve střelbě ze vzduchovky.
A hned další den v neděli 1. června na stejném místě – na hřišti ve Dětský den
Žlebě uspořádala společenská komise dětský den. Tentokrát děti
prošly přes Pohádkový les, kde na ně čekalo celkem 9 nelehkých
úkolů.
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Z některých pohádkových postaviček šel strach. Do této kategorie Dětský den
patřil čert, baba Ježibaba a vodníci. Trochu sportovní výkon museli
všichni předvést při přelézání po laně. Svoji dovednost a šikovnost
pak děti ukázaly, když přenášely vodu u vodních víl a také když
plnily úkoly Pata a Mata. Slunečné odpoledne si se svými ratolestmi
užívali i jejich rodiče.
V sobotu 28. června se na fotbalovém hřišti uskutečnil 3. ročník Turnaj v malé
Turnaje v malé kopané Obce Podolí. Do fotbalového zápolení se kopané
zapojilo 8 týmů rozdělených do 2 čtyřčlenných skupin.
Pořadí turnaje: 1. Podolí B
2. P. T. TRANS
3. Inpost
4. Mibutrans.
Sobotu 12. července měl každý, kdo se v Podolí někdy potkal 80 let kopané
s fotbalem, zaškrtnutou červeně. V tento den se na místním hřišti v Podolí
konala oslava 80 výročí od založení fotbalu v Podolí. Oslava začala
už dopoledne fotbalovým utkáním žáků. Ti nastoupili proti celku
Hradčovic a zaslouženě vyhráli v poměru 6 : 1. Akce pokračovala
turnajem Starých pánů. Zúčastnily se družstva z Podolí, Popovic
a Kunovic. A domácí celek Podolí slavil nakonec v turnaji vítězství.
Celý turnaj byl zakončen zápasem mužů Podolí a Popovic. Naši muži
odešli tentokrát poraženi, ale slavnostní náladu oslav to nepokazilo.
Od předsedy Okresního výboru Českomoravského svazu fotbalu
v Uherském Hradišti pana Vladislava Vacenovského převzali čestné
uznání za dlouholetou práci v TJ Podolí Ivana Elfmarková, Jitka
Hanáková, Ludmila Tichoňová, Lubomír Vašát, Stanislav Zpěvák,
Josef Tichoň, Oldřich Ševčík, Pavel Božarov st., Alois Jakšík, Štěpán
Vagdál, František Vaculík, Vítězslav Kryštof, František Ševeček,
František Fornůsek, Josef Kolečkář, František Stojaspal, Pavel Susa,
Pavel Božarov ml., Milan Hanák, Miroslav Křižka, Miroslav Plecho,
František Mařica, Antonín Šimon, Jaroslav Ježík a František
Elfmark.
Od poloviny srpna je hlášení obecního rozhlasu možné slyšet také Rozšíření obecního
v nové ulici Dražné. Firma Terosat s.r.o., Hluk nainstalovala v této rozhlasu
části naší obce čtyři reproduktory, které bezdrátovou technologií
napojila na vysílací anténu umístěnou na střeše budovy obecního
úřadu.
V pátek 3. října praskal ve švech podolský kulturní dům. To proto, že Komplexní pozemkové
se zde uskutečnila schůzka ke komplexním pozemkovým úpravám, úpravy
které byly zahájeny na katastru naší obce. V průběhu příštích dvou
let se postupně zrealizují všechny změny, které tato pozemková
úprava zahrnuje. Se spoustou vlastníků pozemků vstoupí v jednání
Pozemkový fond, který bude zajišťovat koordinaci všech úkonů
v této oblasti.
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V soboru 11. října a v neděli 12. října se uskutečnily slovácké hody Hody
s hodovou veselicí. Právo k pořádání hodů a hodové zábavy
nepřevzal na rozdíl od minulých let od starosty obce stárek, ale
hospodář pan František Doležel. Partnerkou pro tuto akci mu byla
paní Ludmila Tichoňová. Hospodář právo poté předal hodové chase,
a tak bylo možné v započatém hodovém veselí pokračovat.
Seznam hodové chasy: Petr Smetana a Hana Křiváková, Jakub Rýpal
a Lucie Dokoupilová, David Rathouzský a Klára Vlachynská, Jakub
Snopek a Iva Kasperová, Dominik Malčík (Těmice) a Eva
Dokoupilová, Martin Jakšík a Petra Šimková (Veletiny), Vojtěch
Onderka a Adéla Hoferková (Popovice), Tomáš Hubík (Vésky)
a Radka Ondrejková, Ondřej Kryštof (Popovice) a Jana Juřičková,
Martin Němec (Kunovice) a Veronika Havránková, Pavel Boruta a
Veronika Smetanová, Vašek Motlík (Kunovice) a Vendula
Halodová, Věra Kasperová.
Voleb do zastupitelstva Zlínského kraje, které se uskutečnily v pátek Volby do zastupitelstva
17. října a v sobotu 18. října se v naší obci zúčastnilo 230 Zlínského kraje
oprávněných voličů. Z celkového počtu 660 oprávněných voličů to
bylo necelých 35 %. Odevzdáno bylo 210 platných hlasů, 20 hlasů
bylo neplatných.
Jednotlivé volební strany obdržely následující počet hlasů:
Česká strana sociálně demokratická 68 hlasů
Občanská demokratická strana 46 hlasů
Starostové a nezávislí pro Zlínský kraj 37 hlasů
Komunistická strana Čech a Moravy 24 hlasů
Křesťansko demokratická unie – Československá strana lidová
18 hlasů
Koalice nestraníků 5 hlasů
Strana zelených 5 hlasů
Strana důstojného života 3 hlasy
Moravané 2 hlasy
Volte Pravý blok 2 hlasy.
Ve stejném termínu se konalo také první kolo voleb do Senátu Volby do Senátu
Parlamentu ČR. Bylo odevzdáno 219 hlasů, což představuje při počtu Parlamentu ČR
660 oprávněných voličů 33 %. Platných hlasů bylo 196, neplatných
bylo 23 hlasů.
Jednotliví kandidáti obdrželi tento počet hlasů:
Ing. Hana Doupovcová (ČSSD) 71 hlasů, Ing. Josef Vaculík
(KDU – ČSL) 42 hlasů, Ing. Libor Karásek (ODS) 41 hlasů, Ing.
Josef Bartoněk (Nezávislí starostové pro kraj) 25 hlasů, Ing. Jindřich
Kovář, CSc. (KSČM) 12 hlasů, Ing. Stanislav Horňák (Dělnická
strana) 4 hlasy, JUDr. Marta Chovancová, LL.M (Strana zdravého
rozumu) 1 hlas.
Do druhého kola voleb postoupila Ing. Hana Doupovcová a Ing.
Josef Vaculík.
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Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskutečnilo v pátek Volby do Senátu
24. října a v sobotu 25. října. Z celkového počtu 152 odevzdaných Parlamentu ČR
hlasů získala Ing. Hana Doupovcová 101 hlasů a Ing. Josef Vaculík
51 hlasů.
Ing. Hana Doupovcová vyhrála nejen v okrsku Podolí, ale v celém
obvodě a stala se senátorkou Senátu Parlamentu ČR za ČSSD.
V pátek 5. prosince se uskutečnila velmi zdařilá akce určená hlavně Mikulášské
pro děti. Bylo to zpívání koled spojené s mikulášskou nadílkou. Na zpívání koled
začátku proběhlo vystoupení žáků základní školy. Koledy si s nimi
zanotovalo 150 dětských i dospělých návštěvníků.
Poté se dostavil do kulturního domu anděl, čerti a nakonec i Mikuláš,
který odměňoval děti za přednesenou básničku malým balíčkem.
Mikulášsko – andělsko – čertovská družina se letos představila
v tomto složení:
Mikuláš – Ludmila Jakšíková
Anděl – Jana Rýpalová st.
Čerti – Petra Ondrejková, Martin Smetana a Michal Paška.
Mikulášská beseda u cimbálu byla připravena na sobotu 6. prosince Mikulášská
v Kulturním domě v Podolí. Pořadatelem Mikulášské besedy byla beseda u cimbálu
opět Česká obec sokolská, Sokol Podolí.
Mladí Burčáci hráli k tanci i poslechu. Většinu písniček jim pomáhal
zpívat celý sál. Hlavním hostem byl popovský Hopsák, který
s vervou zatančil čertovské county tance. Ani po roce nechyběla na
besedě u cimbálu bohatá tombola.
Dne 9. prosince byla rozšířena obchodní síť v Podolí. Ať už nazveme Otevření prodejny
novou provozovnu firmy KOVÁŘ velkým obchodem nebo malým firmy KOVÁŘ
supermarketem, je jisté, že se v naší obci rozšířila nabídka
s prodejem mraženého masa, uzenin, drůbeže, zvěřiny a dalších
mražených výrobků – například hranolků, mražené zeleniny či
tvrdých sýrů.
V podolském Klubu dobré pohody ve čtvrtek 11. prosince opět Podolské babičky
dostáli svému názvu a uspořádali velmi zdařilou akci. Tématem čtou z Babičky
předvánočního podvečera byla kniha Babička od spisovatelky
Boženy Němcové. V roli opravdu nefalšované babičky se představila
paní Jarmila Kovaříková, která se svým převlekem situovala právě
do doby mládí Boženy Němcové.
V průběhu podvečera nechybělo ani čtení úryvků z této knížky. Dále
bylo velmi zajímavé sledovat různá vydání Babičky. Celkem se jich
sešlo na dvacet. Nejstarší a nejvzácnější byla kniha z roku 1891,
nejnovější vydání Babičky bylo z roku 1987. Zájem o tuto akci byl
velký, o čemž svědčí i skutečnost, že nejmladšímu účastníkovi bylo
jen 1,5 roku a nejstarší účastnice měla 85 let. Znovu se potvrdila
známá skutečnost, že u nás v Podolí se mohou sejít na jedné akci
zástupci všech věkových skupin. A to je potěšitelné.
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Tradiční „Besedu s důchodci“ uspořádala sociální komise netradičně Beseda s důchodci
v neděli 14. prosince jako odpolední předvánoční posezení. Na
programu bylo vystoupení dětí MŠ s pásmem písní.
Možná by přišel i kouzelník, který měl v programu také vystoupit.
Ale se zlomenou rukou by se mu čarovalo asi těžko.
Prezentace fotek z některých akcí tohoto roku udělaly krásnou tečku
za letošní besedou. Atmosféra setkání při svíčkách dýchala adventem
a byla doplněna o malé pohoštění v podobě vánočních zákusků a
vína.
Každý ze seniorů si odnesl poukázku na nákup v hodnotě 200,- Kč
dle vlastního výběru v prodejnách Dolanka a U Snopků. O tom, že
akce vzbudila u našich starších občanů ohlas, svědčí i počet
návštěvníků, který stoupl z loňských 55 na letošních 81. Znovu se tak
potvrdilo, že čas od času je potřeba udělat u zažitých akcí změnu.
Silvestrovské výšlapy se uskutečnily opět dva. Klub dobré pohody se Silvestrovské výšlapy
vydal v 9.00 hodin k tradičnímu cíli – studánce na „popovsku“.
Nenáročnou vycházku zvládly všechny členky klubu, vnoučci
i ostatní účastníci.
V 10.00 hodin odstartovala druhá část na trasu přes Veletiny do
Hradčovic. Na trať vyšlo 27 vyznavačů pěší zimní turistiky. Ve
Veletinách všechny zastihla nepříjemná zpráva. Místní hospoda
dveře vyprahlým poutníkům vůbec neotevřela. Jelikož se ale řídíme
heslem „kdo je připraven, není překvapen“, měli jsme s sebou
„slováckou výhřevu“ a cesta do Hradčovic uběhla rychle. Po
nezbytné občerstvovací zastávce v Hostinci U Holuba se všichni
v poklidné předsilvestrovské atmosféře vrátili do svých domovů.
Pohyb obyvatel v roce 2008 byl následující:
narození: 9
zemřelí:
6
sňatky:
6
1

Obyvatelstvo

Datum a jména narozených občánků:
21.4. Jindřich Škrášek č.p. 100
21.6. Kamila Potomáková č.p. 233
21.7. Tereza Lenhartová č.p. 25
7.10. Julie Sára Snopková č.p. 238
10.10. Barbora Čevelová č.p. 193
12.10. Klára Kovaľová č.p. 52
9.11. Antonín Malina č.p. 11
15.12. Izabela Baičevová č.p. 80
30.12. Lubomír Blaha č.p. 225
V letošním roce nás navždy opustili tito občané:
10.1. Anna Mařicová č.p. 131 – 84 let
10.3. Miroslav Malina č.p. 176 – 72 let
23.5. Pavlína Műnsterová č.p. 187 – 83 let
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15.8. Soňa Hanáčková č.p. 88 – 48 let
14.11. Anežka Podškubková č.p. 71 – 77 let
20.12. Věra Šimeková č.p. 8 – 45 let

Obyvatelstvo

K 31. prosinci 2008 měla naše obec 762 obyvatel.
Končí zápis kroniky obce za rok 2008 a událostí, které se v průběhu Závěr
tohoto roku odehrály v obci Podolí.
Doufejme, že s otevřením nové prodejny firmy KOVÁŘ se vylepší
nabídka prodeje některých druhů potravin.
Také celkový počet akcí pořádaných v průběhu celého roku se
nemění a zůstává na stejné úrovni co do počtu i do kvality jako
v předcházejících letech. A to je potěšitelné zjištění.
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