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ZÁPISU

V mrazivém lednu jsme si poprvé měli možnost zvolit hlavu státu. Úvod
A tak byl v přímé prezidentské volbě zvolen ve 2. kole třetím
prezidentem samostatné České republiky Ing. Miloš Zeman.
Slavnostní inaugurace byla 8. března.
11. února překvapil celý svět svou rezignací papež Benedikt XVI.
Naposledy došlo k podobné rezignaci papeže před více než 700 lety.
Papežský stolec však neosiřel na dlouho. 13. března Konkláve zvolila
Františka za nového papeže. 8. dubna zemřela bývalá britská
premiérka Margaret Thatcherová.
2. června se v České republice narodila paterčata a také v tento den
začaly povodně, které si vyžádaly 8 obětí. Nejvíce postiženými
městy byly Praha a Ústí nad Labem.
6. června se opět připomněl český tenis. Na turnaji Roland Garros
v Paříži vyhrála ve smíšených dvojicích Lucie Hradecká
s Františkem Čermákem a 17. listopadu obhájilo v Srbsku družstvo
mužů vítězství v Davis Cupu.
Zadržení vedoucí kabinetu Jany Nagyové 13. června vedlo
k odstoupení premiéra Petra Nečase a k pádu jeho vlády. Poté byla
sestavena vláda Jiřího Rusnoka. Ta však 7. srpna nedostala důvěru,
a tím dospěla Česká republika k předčasným volbám, které byly
stanoveny na 25. a 26. října. V těchto volbách zvítězila Česká strana
sociálně demokratická před hnutím ANO. S nimi bude tvořit vládu
i Křesťansko demokratická unie – Československá strana lidová. Do
konce roku však nebyla nová vláda ustanovena a České republice
vládla vláda v demisi Jiřího Rusnoka.
Hry VI. letní Olympiády dětí a mládeže České republiky se
uskutečnily od 23. do 28. června ve Zlínském kraji. Hlavním centrem
olympiády bylo Uherské Hradiště.
Slovácké divadlo v Uherském Hradišti mělo v letošním roce 8136
předplatitelů. Jen pro představu uvádím, že kapacita Městského
fotbalového stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti je
8121 diváků, takže všichni abonenti Slováckého divadla by se do
hlediště fotbalového stadionu ani nevešli.
Počasí v první lednové dekádě je jako na houpačce. Rozdíly Počasí
v ranních teplotách jsou skoro až 10°C. Zatímco 3. ledna je na
teploměru hodnota -4°C, o den později +5°C. Přes den se teplota drží
na +5°C. Na svátek Tří králů začíná sněžit. Podobné střídání teplot
přináší i druhá dekáda. 12. ledna je ráno -9°C a přes den celodenní
mráz. Za 2 dny se otepluje k 0°C a o slovo se opět hlásí sníh. Ke
konci dekády se ochlazuje. Závěrečná dekáda měsíce ledna s sebou
přináší velké ochlazení s celodenními mrazy. Nejchladnějším ránem .
je 26. leden s teplotou -14°C. Následující den napadlo 10 cm sněhu.
Ke konci měsíce se však otepluje. Začíná pršet a sníh pomalu taje.
Na začátku února převažuje teplé počasí. Ranní i denní teploty jsou
nad bodem mrazu. Ke konci dekády přichází ochlazení. 7. února je
ráno -8°C a přes den je celodenní mráz. Prostřední dekáda je bohatá
na sněhovou nadílku. Za první dva dny napadlo 15 cm sněhu.
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Poté se ale teplota v noci i přes den pohybuje nad 0°C a sníh pomalu Počasí
začíná tát. Třetí dekáda je na začátku ve znamení velkého ochlazení.
21. února se ráno na teploměru ukazuje -9°C. Mráz se drží přes celý
den 22. února. O den později se ale otepluje a velmi hustě sněží.
24. února se teplota odpoledne pohybuje okolo +5°C a do tajícího
sněhu začíná pršet.
Oteplení pokračuje i na začátku března. Ranní teploty jsou lehce nad
bodem mrazu, přes den se teplota se pohybuje v rozmezí od +5°C do
+10°C. Všechen sníh tak rychle roztál. Koncem dekády stoupají
i ranní teploty k +10°C. A začíná přibývat srážek. Druhá dekáda
pokračovala přílivem teplého vzduchu. 14. března napadl další sníh.
Počasí nechce připustit, že jaro je už za dveřmi. 17. března ukazuje
ráno teploměr -9°C. Až do konce dekády bylo počasí opravdu zimní.
Jaro začalo takové, jaké má být. Oteplilo se a nebe mělo krásnou
azurovou barvu. Ale už za 2 dny se počasí změnilo a byl celodenní
mráz. Následující den ráno klesla teplota na -10°C. O tom, že stále
vládne paní Zima, jsme se přesvědčili poslední březnový den.
Napadlo přes 20 cm sněhu.
A tak jsme tu měli bílé velikonoce. Kdyby mužské osazenstvo
nechodilo s žilou, připomínaly by letošní velikonoce Štěpánskou
koledu. Teploty okolo bodu mrazu pak způsobily pomalé tání sněhu.
Druhá dekáda už byla o něco teplejší. I když ráno ukazoval teploměr
hodnotu -2°C, odpolední teploty se pohybovaly nad +10°C. Na
začátku třetí dekády konečně začíná jaro. Ranní teploty ukazují
+5°C, přes den je od +15°C až do +20°C. Nejteplejším dnem byl 27.
duben s teplotou +28°C. Příští den bylo nejteplejší ráno, kdy teplota
vystoupala na +16°C.
Svátek práce a všech zamilovaných se letos vyvedl na jedničku. A to
hlavě díky krásnému jarnímu počasí. Ovšem už následující den přišel
pokles teplot a začalo pršet. Celá první polovina dekády byla velmi
bohatá na přeháňky. Až ke konci dekády se vrací na oblohu sluníčko
a s ním příjemné jarní teploty. Začátek druhé dekády byl zajímavý
z hlediska ranního oteplení. Zatímco 13. května byly ráno jen +4°C,
tak o dva dny později teploměr ukazoval +17°C. Přes den se teploty
vyšplhaly až na +25°C. 19. května v pozdních nočních hodinách se
přes naši obec přehnala bouřka, kterou doprovázel silný déšť a vítr.
V poslední dekádě se citelně ochladilo. Ranní teploty se pohybovaly
okolo +8°C, odpolední se nedostaly nad +15°C. Nejstudenějším
dnem byl 27. květen, kdy ráno ukazovala hodnota na teploměru +7°C
a přes den se rtuť posunula jen o čtyři stupínky výše. Tato dekáda
byla také bohatá na dešťové srážky. Pršelo skoro každý den.
Vydatný déšť se přesunul i na začátek měsíce června. 2. června
začaly v Čechách povodně. Velká voda se opět přehnala přes Prahu
a Ústí nad Labem. Při této živelné pohromě vyhaslo 8 lidských
životů. Druhá dekáda začala pozvolným oteplováním. Ranní teploty
se přehouply přes +10°C, odpolední přes +20°C. Pršelo už jen
výjimečně. Koncem dekády se dostavilo to pravé léto. Ráno se
teplota šplhala k +18°C, přes den až k +30°C.
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Nejteplejším dnem tohoto měsíce byl 20. červen, kdy teplota Počasí
v Podolí vystoupala k +35°C, noc byla také tropická s teplotou
+23°C. Tropické teploty nás provázely i na začátku poslední dekády.
Od 23. června se o slovo opět přihlásil déšť. Začíná se i citelně
ochlazovat. Nestudenějším dnem v červnu je 25. červen. Ráno se rtuť
v teploměru zastavila na +12°C, odpoledne to bylo o tři stupně výše.
Chladný ráz počasí se přesunul i na začátek letních prázdnin.
1. července byla ráno naměřena nejnižší teplota za posledních 100
let. Na teploměru bylo jen +7°C. V dalších dnech se už ale opět
otepluje. Ke konci dekády máme zase tropické počasí, které
pokračuje i ve druhé dekádě. Krásné modré nebe bez mráčků
je v poslední dekádě. Velmi silně se projevuje nedostatek vláhy.
Lodní doprava na Labi byla zastavena. Padají teplotní rekordy.
V neděli 28. července a v pondělí 29. července zaznamenáváme
v Podolí nejteplejší dny letošního roku. Teplota vystoupala po oba
dny až na +37°C. 30. července konečně po více než měsíci prší. Je to
ale jen malý zahradnický deštík.
V prvních srpnových dnech se opět vrací tropické počasí. Přes den se
drží teplota u +35°C. Velká bouře s vydatným deštěm se přes naši
obec přehnala 4. srpna. Poté se vrací tropické třicítky. Nejteplejší
ráno tohoto roku bylo 7. srpna. To teploměr ukázal +23°C. 9. srpna
večer se přes Podolí přehnala bouřka doprovázená silným deštěm. Ve
druhé dekádě se nám po dešti trochu ochladilo. Ranní teploty 15.
a 16. srpna byly jen +8°C. Odpoledne se přehouply přes +20°C a ke
konci dekády se zase vrátilo tropické počasí. Ochlazení přišlo ve třetí
dekádě. Ranní hodnoty jsou od +10°C do +15°C. Přes den se teplota
pohybuje nad hranicí +20°C. Od 25. srpna se o slovo hlásí dešťové
přeháňky.
Začátek nového školního roku je velmi chladný. 2. září je ráno +7°C,
přes den je teplota znásobena dvěma. Poté se přece jen otepluje. Na
víkend, kdy jsou v Uherském Hradišti Slavnosti vína a otevřených
památek se přes den pohybuje teplota okolo +25°C. Zajímavý vývoj
teplot přineslo 9. září. Ráno bylo +19°C. Dopoledne se spustil déšť,
po obědě šla teplota dolů o pět stupňů. Večer ukazoval teploměr jen
+11°C. Prostřední dekáda je ve znamení ochlazení a deště. Teploty
se ráno drží pod hranicí +10°C, odpoledne kolem +15°C. Od 16. září
prší. Ranní teploty se stěhují k bodu mrazu. 18. září jsou ráno jen
+4°C. O slovo se hlásí také první mlhy. Přes den sem tam vykoukne
i sluníčko. Třetí dekáda přináší s sebou krásné podzimní počasí, které
lze označit jako „babí léto“. Ráno se teploty pohybují v rozmezí od
+5°C do +10°C. Přes den je +15°C. Nejchladnější ráno v tomto
měsíci bylo v sobotu 28. září, kdy rtuť v teploměru ukázala pouze
+1°C.
První dny měsíce října jsou velmi studené. 3. a 4. říjne je ranní
teplota -2°C. Přes den se pak dostává slabě nad +5°C. Závěr první
dekády je o něco teplejší. Ráno není teplota pod bodem mrazu
a odpoledne se už drží okolo +10°C. Ranní teploty +10°C, přes den
+15°C. To je přímo ukázkové babí léto na začátku druhé říjnové
dekády.
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11. října v noci přišel vydatný liják. Od poloviny dekády opět prší. Počasí
Rána bývají zahalena v mlze. Na císařské hody se v Podolí
odpoledne udělalo velmi pěkné podzimní počasí doprovázené
hřejivým sluníčkem. Poslední dekáda je velmi teplá. Ráno teplota
stoupá k +10°C, odpoledne až k +20°C.
Radikální ochlazení a dušičkové počasí s sebou přináší začátek
listopadu. Ráno se teplota pohybuje 5 stupňů nad bodem mrazu, přes
den je něco nad +10°C. Ranní mlhy, odpolední nebo večerní déšť
doplňují zachmuřilý výraz počasí prvních listopadových dnů. Ve
druhé dekádě se ještě více ochlazuje. Ranní teploty jsou jen slabě nad
0°C, přes den se rtuť teploměru drží okolo +5°C. V poslední dekádě
pokračuje trend ochlazování. Ráno se teploty objevují v minusových
hodnotách. Odpoledne je to do +5°C. Martin přijíždí na bílém koni
opožděně až 25. listopadu. Celodenní mráz byl 27. listopadu.
Následující den nás čekalo mrazivé ráno s teplotou -8°C.
V prvních prosincových dnech se otepluje. Ranní i odpolední teploty
se posouvají do plusových čísel. Ráno je to okolo +2°C, přes den
slabě nad +5°C. Prostřední dekáda vykazuje ráno teploty kolem bodu
mrazu, odpoledne do +5°C. 17. prosince byl celodenní mráz
s teplotou -3°C. Poslední dekáda prosince a celého roku s sebou
přináší hustou mlhu, která se 21. prosince drží po celý den. Vánoční
svátky jsou nejteplejší za několik posledních let. Na Štědrý den je
ráno +6°C, přes den +10°C. Na Boží hod vánoční je ráno ještě o 2°C
více. Odpoledne se teplota šplhá až k +11°C. Na Štěpána je ráno
nejtepleji. Rtuť v teploměru ukazuje +9°C. Přes den se teplota drží
u +11°C. Po všechny sváteční dny je zataženo a fouká silný nárazový
vítr. Také Silvestr má i přes celodenní déšť teplé počasí. Ráno jsou to
+2°C, odpoledne +5°C a před půlnocí +4°C.
V letošním roce se konalo celkem 6 zasedání Obecního Obecní úřad
zastupitelstva. Na těchto zasedáních se mimo jiné schvaloval
rozpočet obce na další rok. Všechna zasedání zastupitelstva jsou
veřejná.
Na 19. zasedání, které se uskutečnilo 1. února, zastupitelstvo
schválilo:
- firmu AZ OKNA a.s., Kollárova 1693, 698 01 Veselí nad Moravou,
jako dodavatele stavební zakázky na výměnu 12 ks oken v budově
základní školy v ceně 181797,- Kč vč. DPH
- program obnovy venkova na roky 2013 – 2018 pro obec Podolí
- smlouvu na zpracování studie na stavební akci odvodnění polní
cesty v lokalitě Lipiny a zmírnění půdní eroze na přilehlých
pozemcích uzavřenou s Ing. Tomášem Horkým, Terraprojekt
Modrá v ceně 15488,- Kč vč. DPH
- smlouvu na zpracování studie na stavební akci Mokřad v lokalitě
Přední díly II – k.ú. Podolí uzavřenou s Ing. Tomášem Horkým,
Terraprojekt Modrá v ceně 34848,- Kč vč. DPH
- záměr výsadby mladých stromků oskeruší na pozemek p.č. 4161
nad vodárnou včetně oplocení tohoto pozemku
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- poskytnutí finančního příspěvku mysliveckému sdružení Boří Obecní úřad
Míkovice ve výši 15000,- Kč s tím, že část tohoto příspěvku ve výši
10000,- Kč bude použita na nákup krmiva pro zvěř a 5000,- Kč
bude použito na nákup keřů a planě rostoucích stromů pro novou
výsadbu v katastru obce Podolí
- rozpočet Obce Podolí na rok 2013
- rozpočtový výhled Obce Podolí na období 2013 – 2018.
Zastupitelstvo obce neschválilo nabídku Slováckých vodovodů
a kanalizací a.s. týkající se převodu obecního majetku za akcie jejich
společnosti.
20. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 10. dubna. Zastupitelstvo
obce schválilo:
- veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Podolí a Městem
Kunovice o spolupráci v oblasti požární ochrany
- záměr odkoupení pozemků v lokalitě Prostřední Díly. Kupní cena
10,- Kč/m2 bude snížena o částku 0,50 Kč/m2 za každý rok, po
který je platná smlouva o nájmu pozemku ve prospěch jiného
subjektu. Pozemky k odkoupení budou vybírány s ohledem na
záměr realizace protierozních opatření a odvádění dešťových vod
z pozemků uvedené lokality
- záměr odkoupení pozemků v lokalitě Dražné. Kupní cena 30,- až
100 Kč/m2. Pozemky k odkoupení budou vybírány s ohledem na
záměr vybudování lokality pro výstavbu nových rodinných domů
- umístění plynovodu a vodovodu, případně dalších inženýrských sítí
na pozemek parc. č. 2598/2, k. ú Podolí nad Olšavou. Nově
realizované inženýrské sítě budou využity k napojení průmyslové
zóny „Veliké“
- smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou s firmou JMP Net
s.r.o. na pozemek parc. č. 916/121, k. ú Podolí nad Olšavou pro
stavbu „Distribuční plynovod pro výrobní a provozní halu, Podolí“
- finanční příspěvek pro pana Antonína Křiváka, Podolí č.p. 94, ve
výši 7000,- Kč k hrazení nákladů spojených s jeho účastí na
Mistrovství Evropy 2013 ve sportovní střelbě
- finanční příspěvek pro zajištění dopravní obslužnosti měst a obcí
Zlínského kraje poskytnutý Krajskému úřadu Zlínského kraje na
rok 2013 ve výši 60200,- Kč
- smlouvu o nájmu uzavřenou s manželi Marií a Pavlem
Havránkovými na nájemní byt v Podolí č.p. 288 do 31.3.2015
- Provozní a návštěvní řád dětského hřiště Záhumní.
Na 21. zasedání, které se uskutečnilo 24. června, zastupitelstvo
schválilo:
- finanční příspěvek na činnost Tělovýchovné jednotě Podolí ve výši
80000,- Kč, ČOS Sokol Podolí 10000,- Kč, Základní organizace
Českého svazu chovatelů Podolí 6000,- Kč, Sdružení pro výstavbu
Kaple svatého Ducha v Podolí 40000,- Kč, Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu v Podolí 8000,- Kč, Občanské
sdružení Podolané 8000,- Kč a Občanské sdružení Folklor a kultura
v Podolí 8000,- Kč
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- členský příspěvek Obce Podolí, jako členské obce Mikroregionu Obecní úřad
Dolní Poolšaví, svazku obcí pro rok 2013 ve výši 17200,- Kč
- finanční příspěvek na činnost Sboru dobrovolných hasičů Kunovice
ve výši 20000,- Kč
- Nařízení Obce Podolí č. 1/2013, kterým se vydává Tržní řád
- smlouvu o výpůjčce sběrných nádob na využitelné složky
komunálních odpadů s firmou EKO-KOM, a.s.
- darovací smlouvu s firmou Lubomír Straka – FLORA SERVIS,
týkající se darování části vybavení dětského hřiště Dražné,
mobiliáře v ceně 13800 vč. DPH do majetku Obce Podolí
- Provozní a návštěvní řád dětského hřiště Dražné
- záměr realizace nového veřejného rozhlasu v ulici Dražné II
- účetní závěrku k 31.12.2012, závěrečný účet Obce Podolí za rok
2012 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření Obce Podolí za rok
2012 – bez výhrad
- výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy, Podolí,
příspěvkové organizace s tím, že výsledek hospodaření je ve výši
0,- Kč
- závěrečný účet Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí za rok
2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Dolní Poolšaví za rok 2012
– bez výhrad.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu místostarosty obce
o připravované výměně oken v budově základní školy.
22. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 4. září. Zastupitelstvo obce
schválilo:
- jmenování Ing. Jany Buršové ředitelkou Základní školy
a Mateřské školy, Podolí, příspěvková organizace
- smlouvu o spolupráci v oblasti požární ochrany s Městem Kunovice
- prodloužení platnosti nájemní smlouvy paní Anně Šišákové do
30.6.2015
- smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Podolí
a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice na pozemky parc. č.
803/14, 801/81, 801/82, 801/4 k. ú. Míkovice nad Olšavou pro
umístění kabelového vedení VN pro stavbu „Popovice, propoj VN
122 a 58“
- smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Podolí
a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice na pozemky parc. č.
22/2 a 3224/92 k. ú. Podolí nad Olšavou pro umístění kabelového
vedení, skříň SS200 pro stavbu „Podolí, p. č. 13/2, rozšíření NN,
Peřestý“
- dohodu o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku s Policií České republiky, obvodním oddělením
Uherské Hradiště
- aktualizovanou nabídku firmy František Křivák – TEROSAT
týkající se rozšíření ozvučení bezdrátovým rozhlasem v ulici
Dražné II
- záměr opravy střechy na budově č.p. 36 (mandlovna).
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Na 23. zasedání, které se uskutečnilo 4. listopadu, zastupitelstvo Obecní úřad
schválilo:
- realizaci dopravních opatření v ulici Dražné, spočívající ve snížení
maximální rychlosti na 30 km/hodinu a umístění dopravního
zrcadla do zatáčky u domu č.p. 288
- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s Agrokomplexem
Kunovice, a.s., který je vlastníkem pozemku parc. č. 734/19 v k. ú.
Podolí nad Olšavou. Věcné břemeno spočívá v právu vést nad
uvedeným pozemkem vzdušné vedení VN elektrické energie,
v právu vést pod ním vodovodní řád PVC o průměru 110 mm
a v právu vést pod ním vedení plynu STL: IPE o průměru 63 mm
- změnu projektu výsadby zeleně na pozemcích parc. č. 4202 a parc.
č. 4598, oba v k. ú. Podolí nad Olšavou. Změna spočívá
v ponechání proluky pro průjezd zemědělské techniky v šířce
nejméně 8 metrů
- cenovou nabídku Ing. Tomáše Horkého, Terraprojekt Modrá na
zpracování projektové dokumentace na stavební akci „Mokřady
v lokalitě Přední díly III (SO 5) – k. ú. Podolí“ ve výši 39688,- Kč
vč. DPH
- Obecně závaznou vyhlášku Obce Podolí č. 1/2013 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Rovněž
byla schválena výše tohoto místního poplatku – a to 500,- Kč na
jednoho občana za kalendářní rok
- žádost o finanční příspěvek ve výši 10000,- Kč Oblastní charitě
Uherské Hradiště
- cenovou nabídku firmy František Křivák – TEROSAT týkající se
opravy vysílacího zařízení bezdrátového rozhlasu na budově
obecního úřadu ve výši 11301,40 Kč vč. DPH.
24. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 6. prosince. Zastupitelstvo
obce schválilo:
- finanční příspěvek Sdružení pro výstavbu Kaple svatého Ducha
v Podolí na rok 2014 ve výši 40000,- Kč
- finanční příspěvek Českému svazu včelařů, okresní organizace
Uherské Hradiště ve výši 4000,- Kč
- smlouvu o pronájmu pozemků 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, všechny
v k. ú. Podolí nad Olšavou firmě Agrokomplex Kunovice, a.s. na
dobu 8 let
- rozpočet Obce Podolí na rok 2014
- rozpočet Sdružení měst a obcí východní Moravy na rok 2014.
Zastupitelstvo obce neodsouhlasilo nákup pozemků od Ing. Petra
Majíčka za žádnou z nabízených cen.
Zastupitelstvo obce pověřilo předsedu stavební komise pana
Vlastimila Rýpala vypracováním návrhu řešení opravy budovy
dětské poradny.
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Hospodaření obce Podolí za rok 2013
Celkový příjem obce za rok 2013:
Celkové výdaje obce za rok 2013:

Obecní úřad
9361074,- Kč
7277630,- Kč

Hlavní příjmy:
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmů fyzických osob samostatně
výdělečně činných
daň z příjmů právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitostí
poplatky od občanů - svoz TDO
- kanalizace
- ze psa
Hlavní výdaje:
příspěvky MŠ a ZŠ
platy zastupitelů 2013
platy zaměstnanců 2013
svoz TDO 2013
nákup materiálu
energie (elektřina, plyn, voda)

1683599,- Kč
141166,- Kč
1656399,- Kč
3583159,- Kč
520734,- Kč
404433,- Kč
48750,- Kč
5650,- Kč
1084796,- Kč
667024,- Kč
502778,- Kč
384297,- Kč
139289,- Kč
379443,- Kč

V tomto roce došlo k navýšení počtu prodejen se smíšeným zbožím Zásobování
v obci Podolí. Základní potraviny jsou tak poskytovány občanům ve
třech prodejnách se smíšeným zbožím. K tomu je nutné přičíst
i prodejnu mraženého masa a mražených výrobků v areálu firmy
KOVÁŘ. V průběhu roku přijíždí do naší obce prodejci obuvi
a textilu. Pěstitelé zeleniny a ovoce si k nám najdou cestu se svými
výpěstky v létě a na podzim. Za většími nákupy zajíždí naši občané
do supermarketů v Kunovicích, Uherském Hradišti, Uherském Brodě
a Starém Městě.
Také v letošním roce pokračuje dostavba nových rodinných domů Výstavba
v lokalitě Dražné II. Většina domů je již dokončena. Pokračuje
i trend stavebních úprav starších domů v obci, úprav předzahrádek
a obnova fasád.
Při úpravě nového jízdního řádu autobusů i vlaků nebyly až na malé Doprava
výjimky zaznamenány změny v osobní dopravě. Spojení s oběma
městy - Uherským Brodem i Uherským Hradištěm zůstává na stejné
úrovni jako v minulém roce.
Ve druhém pololetí školního roku 2012/2013 se žáci naší Základní Základní škola
školy v Podolí kromě školní výuky účastnili také různých kulturních
a společenských akcí.
V sobotu 5. ledna se naši žáci zúčastnili tříkrálové sbírky pod
vedením paní Velichové.
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V pondělí 21. ledna byl tělocvik pod širým nebem. Díky místním Základní škola
nadšencům jsme byli bruslit na hřišti ve Žlebě.
V pátek 8. února se konala v dopoledních hodinách fašanková
obchůzka dětí po dědině. Nápaditých masek bylo v průvodu dost.
Počasí opět nezklamalo. Byla velká zima.
V pondělí 18. února se v naší škole konalo školní kolo pěvecké
soutěže „Zazpívej, slavíčku“, kde byly do okresního kola vybrány
žákyně Tereza Zelinková a Zuzana Kučerová. V pátek 22. února
jsme zavítali do knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském
Hradišti, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavého o panu Jaroslavu
Foglarovi.
Využili jsme také příležitosti a zašli se podívat do hasičárny
v Uherském Hradišti. Zajímala nás práce profesionálních hasičů, jaké
jsou jejich denní činnosti, jak to funguje při vyhlášení poplachu
a k jakým zásahům jezdí nejčastěji.
V pondělí 11. března se škola proměnila v literární kavárničku.
S sebou jsme si do školy přinesli svůj oblíbený hrníček, do kterého
nám paní učitelky připravily čaj, kakao nebo bílou kávu. Společně
jsme si četli knihu Fimfárum od pana Jana Wericha a v závěru
dopoledne jsme se dívali na CD Fimfárum, na kterém byly námi
přečtené příběhy zfilmovány.
V pátek 22. března se konala celosvětová soutěž v matematice.
Počítali jsme matematické příklady v kategorii – Klokánek pro 4. a 5.
třídu. Nejlepší řešitelkou byla Tereza Zelinková, žákyně 5. třídy.
V úterý 26. března se v naší škole konaly velikonoční dílničky.
Pátek 5. dubna jsme prožili sportovně. Jeli jsme změřit své síly do
sportovní haly v Uherském Hradišti, kde se konala atletická
olympiáda pro žáky 1. stupně. Soutěžilo se ve sprintu na 30 metrů, ve
vytrvalostním běhu, v hodu tenisovým míčkem a ve skoku z místa do
dálky. V této poslední disciplíně získal pro naši školu medaili za 3.
místo Dalibor Mitana, žák 5. třídy.
V pondělí 8. dubna jsme se zúčastnili přírodovědně-ekologické
soutěže „Poznej a chraň“ v Uherském Hradišti. Naše škola vypravila
na tuto soutěž 2 družstva. V následujícím týdnu jsme se učili na
dopravním hřišti jezdit na kole při běžném provozu. Měli jsme
teoretickou část, poté jsme psali písemný test a na závěr jsme museli
předvést jízdu zručnosti. Za test i za jízdu jsme získávali body, na
základě kterých jsme obdrželi průkaz cyklisty.
V týdnu od 22. dubna do 26. dubna jsme odjeli na školu v přírodě,
která se konala v nově zrekonstruovaném ekologicko-přírodovědném
centru Jezírko – Lipka u Brna.
V úterý 7. května se žák 5. třídy František Ševeček zúčastnil
okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda 2013, kde úspěšně
reprezentoval naši školu.
Ve středu 29. května se 8 žáků zúčastnilo v Uherském Hradišti na
atletickém stadionu olympiády. Závodilo se ve sprintu, ve
vytrvalostním běhu, v hodu kriketovým míčkem, ve skoku do dálky
a na závěr se běžela štafeta. Ve skoku do dálky získal žák 5. třídy
Dalibor Mitana zlatou medaili.
12

V úterý 18. června dopoledne jsme společně s JUDr. Veselou Základní škola
pobesedovali na téma kriminalita dětí a mládeže, dozvěděli jsme se
více o trestní odpovědnosti mladistvých a konkrétních přestupcích,
které děti páchají nebo jsou na dětech páchány. Ve stejný den se
odpoledne konala závěrečná besídka pro rodiče žáků.
Ve čtvrtek 20. června se vybraní žáci zúčastnili cyklovýletu do
Ostrožské Nové Vsi, kde si pod dohledem trenéra kanoistů Mgr. Víta
Pjajčíka mohli vyzkoušet jízdu v minikajaku.
Personální obsazení v Základní škole a Mateřské škole Podolí,
příspěvkové organizaci, pro školní rok 2013/2014 zaznamenalo
změnu v osobě ředitelky Základní školy, kterou byla jmenována Ing.
Jana Buršová a dále změnu vyučující Mateřské školy, kdy Štěpánku
Podškubkovou nahradila Bc. Hana Malůšková.
Ředitelka školy: Ing. Jana Buršová
Vyučující Základní školy: Mgr. Martina Kozelková
Vyučující Základní školy: Monika Mitanová
Vedoucí učitelka Mateřské školy: Mgr. Kateřina Srncová
Vyučující Mateřské školy: Adéla Juráková
Vyučující Mateřské školy: Bc. Hana Malůšková
Vedoucí školní jídelny: Daniela Frydrychová
Pomocná kuchařka: Ema Pechová
Školnice Mateřské školy: Jindřiška Švachová
Uklízečka Základní školy: Marie Kouláková.
V novém školním roce jsme navštívili 16. září dětské dopravní hřiště
v Uherském Hradišti.
Ve čtvrtek 31. října jsme uspořádali spaní ve škole a Halloween.
Večer byla přehlídka kostýmů a masek. Celou akci zakončila
diskotéka a noční stezka odvahy.
Návštěva filmového představení, a to pohádky Kovář z Podlesí se
uskutečnila 27. listopadu v kině Hvězda v Uherském Hradišti.
Na čtvrtek 5. prosince byl naplánován výlet do Prahy s bohatým
programem. Nejdříve jsme si prošli Petřín i s rozhlednou
a zrcadlovým sálem. Poté jsme se vydali na prohlídku Hradčan
a katedrály Svatého Víta a sešli ke Karlovu mostu. Naše putování
jsme zakončili na Staroměstském náměstí, kde se konaly vánoční
trhy.
Vánoční besídka 19. prosince byla poslední akcí roku. Školáci na ní
předvedli pásmo koled, dramatizaci pohádky a básničky. Hrálo se na
klavír i na flétnu. Na každého příjemně dolehla vánoční atmosféra.
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 mateřské školy se zúčastnily 9. března karnevalu v kulturním
domě. Byly pro ně připraveny soutěže, tombola i sladké občerstvení
v bufetu.
V úterý 26. března se děti podílely v základní škole na velikonočních
dílničkách. O dva dny později vyrazily s rodiči hrkat po dědině.
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4. září čekalo v kulturním domě starší děti překvapení ve formě Mateřská škola
divadélka pod názvem „Zelenina s ovocem, dají páku nemocem“.
Začátkem měsíce října bylo na zahradě mateřské školy velmi veselo.
Konalo se již tradiční dýňování s výrobou dýňových strašidýlek
a podzimní výzdoby.
V předhodovém týdnu nás přišla pozdravit čtyřnohá psí kamarádka
Ariska se svou cvičitelkou. Ariska nám předvedla, co všechno umí
a jak chodí dělat radost nemocným dětem.
Děti z mateřské školy nemohli chybět na hodovém pásmu ani při
vystoupení na besedě s důchodci v kulturním domě v Podolí.
I v tomto roce místní knihovna jednak sama, ale také ve spolupráci Místní knihovna
s ostatními organizacemi v obci uspořádala 17 akcí, kterých se
zúčastnilo celkem 396 účastníků.
Knihovna se opět po roce zapojila do mezinárodní akce Noc
s Andersenem a zorganizovala letní fotosoutěž.
V roce 2013 měla místní knihovna 41 registrovaných čtenářů, z toho
13 čtenářů do 15 let.
Za celý rok navštívilo knihovnu celkem 863 čtenářů, kteří si
vypůjčili 1181 knih různých žánrů.
Celkový počet vypůjčených knih podle žánrů byl následující:
naučná literatura pro dospělé: 67 knih
krásná literatura pro dospělé: 840 knih
naučná literatura pro mládež: 40 knih
krásná literatura pro mládež: 122 knih
zvukové knihy na CD: 23 kusů
Čtenáři si půjčili také 89 kusů časopisů.
Návštěvníků na internet bylo 275 čtenářů.
Na webové stránky se přihlásilo celkem 2117 návštěvníků.
TJ Sokol Podolí, oddíl kopané měl v sezoně 2012/2013 jedno TJ Sokol Podolí
mužstvo dospělých, jedno dorostu a jedno žáků. Mužstvo dospělých
TJ Podolí hrálo základní třídu skupinu A. V tomto soutěžním ročníku
skončili naši muži na 10. místě se ziskem 22 bodů.
Díky skutečnosti, že v žácích skončilo v loňské sezóně 7 hráčů, se
mohlo Podolí opět přihlásit do soutěže dorostu. V těžké konkurenci
okresního přeboru obsadilo nakonec až 11. příčku se ziskem 17
bodů.
Po krásném úspěchu žáků v minulé sezóně přišli do mužstva mladí
kluci a ti nemohli stačit na své soupeře a navíc v okresním přeboru.
Bez bodu skončili na posledním místě. Věříme však, že zkušenosti
využijí v náročných zápasech v nižší třídě.
Plán akcí se nám dařilo plnit dobře. Aktivní byly hlavně ženy, které ČOS Sokol Podolí
cvičily na míčích. Od září probíhalo i zdravotní cvičení.
Svou činnost jsme začali procházkou do Kunovic na Panský dvůr.
Následovaly dvě divadelní představení ve Slováckém divadle
v Uherském Hradišti, a to muzikál Cikáni jdou do nebe a muzikál
Kdyby tisíc klarinetů. Obě představení se nám velmi líbila.
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V průběhu celého roku se uskutečnilo několik cyklovýletů. V jarním ČOS Sokol Podolí
období na Modrou vodu, okolím Podolí a také podél řeky Bečvy.
V létě jsme se na kolech podívali do Milotic, Hradčovic a Ostrožské
Nové Vsi. Také jsme v sedle kola prozkoumali okolí Přerova. Na
podzim to byl cyklovýlet do Nivnice a do Uherského Ostrohu, kde
jsme se byli podívat na výstavu panenek.
Dvakrát jsme si vyšlápli pěknou přírodou Slovácka. Na jaře
k Vlčnovské rozhledně a na podzim do Chřibů na Barborku
a Buchlov.
Naše tradiční akce dětský den a Mikulášská beseda u cimbálu se
vydařily a byly hojně navštívené občany Podolí.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v tomto roce pro ZO ČZS Podolí
své členy a také pro ostatní občany z Podolí zajistila objednávku
brambor na sadbu, ovocných stromků a keřů. Členové základní
organizace věnují na jaře svou péči ošetřování ovocných stromů na
školní zahradě. Letošní brigáda spojená s ořezáváním stromků
připadla na neděli 14. dubna.
I v tomto roce byla završením celoroční činnosti Výroční členská
schůze, která se opět po roce konala v pátek 22. února v kulturním
domě. Na výroční schůzi jsou členové seznámeni s výsledky
hospodaření organizace za předcházející rok. Oceněni za dlouholetou
činnost v základní organizaci byli Rostislav Toman, František
Doležel a Antonín Prachař. Tradiční košt slivovice zahrádkáři
zorganizovali 23. března v kulturním domě.
První vystoupení Frišek v tomto roce bylo 20. dubna ve Vlčnově při Ženský pěvecký
příležitosti 10. výročí vzniku tamního mužského pěveckého sboru. sborek Podolské
Následovala vystoupení v Podolí na Slavnosti seslání Ducha svatého Frišky
a v Drslavicích 22. června v rámci oslav 640 let od vzniku obce.
Podolské Frišky bylo vidět i slyšet na Slavnostech vína a otevřených
památek 7. září v Uherském Hradišti. Další vystoupení našich
krojovaných zpěvaček následují v Podolí. Nejprve 19. října na
Hodových slavnostech, o měsíc později se nese jejich zpěv
v kulturním domě na Besedě s důchodci. Rok zakončují vystoupením
7. prosince na Mikulášské besedě u cimbálu.
Folková kapela Děvčice se o prázdninách představila při Folková kapela
Muzicírování v brněnských ulicích, na Slováckém beachovém létě Děvčice
a na koncertě v Uherském Brodě. V rámci Slavností vína
a otevřených památek koncertovaly Děvčice na muzikantských
lodích. 6. října se vrátily na pódium do Uherského Brodu
a vystoupily na Brodské pouti. V říjnu je čekalo ještě jedno
vystoupení na Folkoláčku v Redutě. 16. listopadu jsme Děvčice
mohli slyšet také u nás v Podolí. Zahrály a zazpívaly na zvěřinových
hodech. Předvánoční program zakončily opět v Uherském Hradišti
při vystoupení na Vánočním jarmarku.
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V roce 2013 se Klub dobré pohody pravidelně nescházel, přesto se Klub dobré pohody
však členky zapojily do dění v obci, když při svých schůzkách
připravovaly růže pro obecní máj a také mikulášské balíčky pro děti.
V rámci těchto setkání si popovídaly, vypily čaj a prohlédly si
fotografie a videa z obecních akcí.
Sdružení pro výstavbu kaple Svatého Ducha v Podolí v letošním roce Sdružení pro
organizačně zajistilo Tříkrálovou sbírku pro Charitu. Dne 19. května výstavbu kaple
proběhla Slavnost seslání Ducha svatého s vypouštěním holubic.
Svatého Ducha
Organizátoři Tříkrálové sbírky vykoledovali v Podolí dne 5. ledna Tříkrálová sbírka
pro Charitu v Uherském Hradišti celkem 19170,- Kč.
V sobotu 23. března uspořádala kulturně-společenská komise Obce Vítání občánků
Podolí vítání našich nových občánků do života. Do života byly
uvítány tyto děti: Amálka Vaculíková, Anežka Malinová, Lukáš
Malina, Jan Vysloužil a Vít Raclavský.
Další vítání občánků se uskutečnilo v sobotu 10. listopadu. Do života
byly uvítány tyto děti: Tomáš Vacek, Erika Nová, Beáta Stašková,
Filip Pavlík, Ina Ferencová, Jakub Koníček a Aneta Gálová.
V sobotu 19. ledna si Frišky udělaly vycházku do sousedních Zimní vycházka
Popovic. Nejdříve navštívily Potomákovo muzeum krojů, kde si do Popovic
prohlédly starou, ale stále funkční pec na chleba, a poté vývoj
kunovského kroje od 16. století. Vycházku zakončily prohlídkou
pohyblivého Betlému v popovském kostele.
Také letos se konala fašanková obchůzka pod taktovkou dětí Dětský fašank
z Mateřské školy a Základní školy. Do průvodu se 8. února vydala
padesátka masek. Za zvuků trubky v podání Františka Ševečka
nechyběl ani tradiční šavlový tanec.
Od 19. února je v naší obci na č. p. 48 otevřena nová prodejna Nová prodejna
potravin a dalšího zboží. Prodejna je umístěna u hlavní cesty mezi potravin
základní školou a obecním úřadem. Otevírací doba je každý den od
7.00 hodin do 19.00 hodin. Prodejna tak bude sloužit jako večerka.
A ocenění jistě zaslouží i nedělní prodej.
Výroční schůze zahrádkářů se letos uskutečnila v pátek 22. února. Výroční schůze
Do kulturního domu zavítalo přes 70 členů s manželkami. Po zprávě, zahrádkářů
kterou přednesl předseda organizace Libor Hanáček, proběhlo
ocenění členů. V tomto roce to byli Rostislav Toman, František
Doležel a Antonín Prachař.
V diskusi vystoupil Jiří Vratislavský z Popovic, který podrobně
seznámil přítomné s novinkami v oboru ovocnářství a zahrádkářství.
Večer pak následovala volná zábava za doprovodu muzikantů
z Komni.

16

V sobotu 9. března se děti výborně bavily při karnevalu, který Dětský karneval
zorganizovala Základní a Mateřská škola v Podolí. O zábavu se staral
herec Slováckého divadla v Uherském Hradišti David Vacke. Na děti
čekala bohatá tombola a občerstvení v bufetu U Piráta.
Za dva týdny v sobotu 23. března uspořádali zahrádkáři v Kulturním Košt slivovice
domě v Podolí 8. ročník koštu slivovice. Letos se sešlo o 5 vzorků
víc než v minulém roce a proto vybrat nejlepší slivovici z 27
přihlášených vzorků nebylo vůbec jednoduché. Nakonec však bylo
v kategorii slivovice pořadí prvních tří následující:
1. Miroslav Křižka, č.p. 255
2. František Fornůsek, č.p. 151
3. Zahrádkáři z Popovic.
Také tento rok před Velikonoci odletěly z Podolí zvony do Říma, Velikonoční hrkání
a tak jejich zvuk nahradily hrkače a klapače dětí z mateřské školy.
V doprovodu ostatních dětí a jejich rodičů se i přes velkou zimu
vydaly 28. března do ulic Podolí, aby nám připomněly starou tradici.
Druhý ročník Noci s Andersenem se uskutečnil v pátek 5. dubna za Noc s Andersenem
účasti 12 dětí. Při tomto počtu už bychom se do knihovny nevešli,
vše se odehrálo v prostorách základní školy. V rámci večera jsme
navštívili Čertovu kovárnu, připomněli si výročí ilustrátorky Heleny
Zmatlíkové. O další překvapení nebyla nouze. A tak druhý den ráno
odcházelo ze školy tucet spokojených a usměvavých dětí.
Po dvou letech příprav se konečně podařilo na Záhumní postavit Nové dětské hřiště
krásné nové hřiště pro děti. V březnu loňského roku jsme zrealizovali na Záhumní
první etapu, kdy na původní hřiště přibyly 2 nové houpačky na
pružině a také tabule na malování. Na tuto první etapu jsme dostali
dotaci ve výši 30000,- Kč od Nadace SYNOT.
V průběhu roku 2012 se podařilo získat dotaci od Státního
zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova ve
výši 217387,- Kč. Díky tomu se zrealizovala druhá fáze rekonstrukce
dětského hřiště, v rámci které byly vyměněny všechny nevyhovující
herní prvky za nové.
Celkem vyšla rekonstrukce hřiště na částku o něco vyšší než
500000,- Kč. Polovina částky se podařila uhradit z dotací díky tomu,
že projekt byl zaměřen na děti. Rekonstrukci provedla firma Flora
Servis Brno, která byla vybrána v rámci výběrového řízení.
Ve středu 30. dubna proběhlo tradiční stavění máje za účasti 80 Stavění máje
občanů Podolí.
Dlouhodobě se v obci řeší situace, kdy někteří řidiči nepřizpůsobují Nové retardéry
rychlost jízdy automobilem nebo jiným dopravním prostředkem přes v obci
obec. Proto na žádost občanů Podolí rozhodli zastupitelé o instalaci
retardérů na dvou nejnebezpečnějších místech v Podolí, a to na
Dražném a u dětského hřiště na Záhumní.
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I když instalace retardérů zatížila obecní pokladnu a pro velkou část Nové retardéry
řidičů je nutným zlem, věříme, že každý pochopí jejich důležitost. v obci
Také doufáme, že retardéry přinesou větší bezpečnost tam, kde jsou
umístěny a zároveň přimějí řidiče jezdit opatrně i na místech, kde
zatím nebyly nainstalovány.
Letošní slavnost seslání Ducha svatého přilákala v neděli 19. května Slavnost seslání
množství věřících i ostatních občanů z Podolí i okolí. Spousta z nich Ducha svatého
přišla v kroji. Po slavnostní mši v zaplněné a nádherně vyzdobené
kapli Svatého Ducha následovalo vypouštění holubic, vystoupil
ženský pěvecký sborek Podolské Frišky. K dobré náladě zahrála
cimbálová muzika Falešnica. Slunečné počasí jen umocnilo příjemné
dopoledne.
Po novém hřišti na Záhumní se nám podařilo na konci května Nové dětské hřiště
zprovoznit menší dětské hřiště na Dražných. Po dvouměsíčních na Dražných
zkušenostech na Záhumní jsme se přesvědčili, že společná hra dětí na
hřišti velmi napomáhá jejich sociálnímu chování. Děti se učí
spolupracovat, v případě malých dětí si zvykají na ostatní děti.
Poděkování za vznik hřiště patří Ing. Petru Krčovi z Dražných, který
věnoval obci finanční dar 10000,- Kč, ze kterého se zaplatila část
herních prvků. Dík patří také zastupitelům a zaměstnancům Obce
Podolí za pomoc s realizací tohoto odpočinkového místa nejenom
pro děti.
Na Den dětí uspořádala ČOS Sokol Podolí oblíbený branný závod Sokolský den dětí
s lanovkou. Letos soutěžnímu klání nepřálo počasí. A tak se hlavní
část programu – branný závod musel konat ve zkrácené podobě. Na
začátku akce bylo 8 dětí. Při závěrečném hodnocení jsme napočítali
30 dětí a stejné množství dospělých, což dokazuje, že ani déšť děti
neodradí od takové disciplíny, jakou je sjezd na lanovce. I tento rok
to byla nejoblíbenější disciplína, kterou některé děti absolvovaly
vícekrát. Zpestřením byly doplňkové soutěže, jako hod míčkem do
klauna, nahazování kroužků, lovení rybiček a hod do plechovek.
Vítězové obdrželi medaile a diplomy, všichni pak opečené špekáčky.
Vyhodnocení jednotlivých kategorií – kategorie 3-6 let:
1. Dominika Šišáková
2. Karolína Stašková
3. Jan Šišák.
Kategorie 7-10 let:
1. Alan Ferenec
2. Adéla Sedlářová
3. Lucie Čunková.
Kategorie 11 a více let:
1. Adam Smetana
2. Kristýna Baičevová
3. Petra Kouláková.
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V sobotu 15. června se na fotbalovém hřišti v Podolí uskutečnilo Ukončení fotbalové
ukončení fotbalové sezóny mužstva žáků. V pěkném slunném sezóny žáků
odpoledni se sešli naši mladí fotbalisté s rodiči. Byl sehrán fotbalový
zápas žáci – rodiče. Končícím hráčům byl předán věcný dar
s poděkováním Obce Podolí za vzornou reprezentaci.
I když venku byly teploty hodně nad +30°C, sešli se 29. srpna Sportovní
příznivci nohejbalu na hřišti ve Žlebě, aby poměřili své síly. Proti odpoledne
sobě se postavila družstva zastupitelů Podolí, ping-pongářů,
zahrádkářů, myslivců, tým firmy KOVÁŘ a také další sportovní
nadšenci. Na všechny pak čekalo pivo, guláš ze srny nebo pečené
divoké prase.
V tomto roce byla na únorovém zasedání zastupitelstvem Obce Nová okna
Podolí schválena výměna oken v objektu místní základní školy. v Základní škole
Vzhledem k omezeným finančním prostředkům obce bylo Podolí
rozhodnuto využít možnosti získání chybějících finančních
prostředků a požádat Zlínský kraj o poskytnutí podpory
z Podprogramu na podporu obnovy venkova na zpracovaný projekt –
ZŠ Podolí výměna oken.
Naší žádosti bylo vyhověno a Obci Podolí byla na realizaci projektu
poskytnuta podpora z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 90000,- Kč,
která činila 49,51 % celkových výdajů projektu.
Místní knihovna, TJ Sokol Podolí, Občanské sdružení Podolané Sportovně zábavné
a Obec Podolí uspořádali poslední prázdninovou sobotu na odpoledne
fotbalovém hřišti sportovně zábavné odpoledne. Za krásného počasí
se soutěžních klání zúčastnilo přes 70 dětí a dospělých. Tři nejlepší
v každé kategorii obdrželi dárky.
Vyhodnocení jednotlivých kategorií – kategorie do 6 let:
1. Adéla Vacková
2. Veronika Omelková
3. Michaela Duháňová.
Kategorie 7-10 let:
1. Adam Navrátil
2. Kristýna Havránková
3. Michal Taťák.
Kategorie 11-15 let:
1. Martin Slunečka
2. Štěpán Kosinka
3. Diana Chrástková.
Kategorie dospělí:
1. Věra Horáková
2. Stanislav Vitásek
3. Lenka Vacková.
Největší atrakci byla projížďka v terénním autě. Všichni měli
možnost prohlídnout si vůz dobrovolných hasičů a historickou
škodovku Veřejné Bezpečnosti.
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Na závěr odpoledne předvedli mladí hasiči z Míkovic pod vedením Sportovně zábavné
Pavlíny Frydrichové požární útok. Lákavou podívanou pro malé odpoledne
i velké byla jízda dálkově řízených modelů. Sportovní odpoledne
ukončili fotbalovým utkáním malí fotbalisté.
V sobotu 7. září reprezentovala třicítka krojovaných Obec Podolí na Slavnosti vína
tradičních Slavnostech vína a otevřených památek v Uherském a otevřených
Hradišti. Po krojovém průvodu na stanovišti Mikroregionu Dolní památek
Poolšaví před Obchodní akademií vystoupil Ženský pěvecký sborek
Podolské Frišky, které s sebou měly v kroji jedno dvouměsíční
a jedno týdenní miminko. Sólově zazpívala Emmička Révay
a zatancovaly děti z Podolí
Se svými výrobky se představila Jitka Jánská a na výletních lodích
po Moravě vystoupila stejně jako minulý rok folková kapela Děvčice
pod vedením Radky Ondrejkové.
S koncem prázdnin byla ukončena letní fotosoutěž. Až do konce září Letní fotosoutěž
probíhalo hlasování na webových stránkách knihovny o nejhezčí knihovny
foto, které určilo toto pořadí:
1. místo Kateřina Vaculíková s fotografií Děti na kolejích –
poukázka na nákup v hodnotě 500,- Kč
2. a 3. místo – Gabriela Majíčková s fotografií Na Dražném
s Athosem a Dagmar Vacková s fotografií Adélka se slunečnicí. Obě
získávají poukázky na nákup v hodnotě 200,- Kč.
Letos se již třetí rok po sobě nedala dohromady hodová chasa. Byla Hodové slavnosti
by však škoda, aby třetí víkend v říjnu nežilo Podolí zpěvem
a tancem, jak je již více než sto let zvykem. Po hodové mši v Kapli
svatého Ducha se vydali krojovaní v čele s Ženským pěveckým
sborkem Podolské Frišky do ulic Podolí.
Po krátké obchůzce přes Pocestí a Záhumní proběhl na návsi
u Obecního úřadu hodinový odpolední program „O dětech
a rodičích“ za doprovodu cimbálové muziky Čardáš s primáškou
Petrou Jakšíkovou. V něm se vystřídala šedesátka účinkujících – děti
ze základní a mateřské školy, Ženský pěvecký sborek Podolské
Frišky a další děti z Podolí, jejichž nácvik si vzaly na starost právě
Podolské Frišky.
Kromě vystoupení bylo možno zakoupit si výrobky pro radost od
Jitky Jánské, keramiku od Gabriely Majíčkové či lahodný burčák
od Zahrádkářů. Sváteční odpoledne završilo posezení v kulturním
domě, kde bylo pro občany přichystáno občerstvení, ukázky
truhlářských a pekařských výrobků. K poslechu i zpěvu hrála
cimbálová muzika Čardáš.
V rámci hodových slavností byly na obecním úřadě vystaveny Výstava kronik
kroniky. Asi nejcennější byla Pamětní kniha Obce Podolí, která
popisuje období od roku 1890 po rok 1959. Dále kronika Obce
Podolí za rok 1960 až 2005.
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K vidění byly tři kroniky turistického oddílu ČOS Sokol Podolí, Výstava kronik
kronika Ženského pěveckého sborku Podolské Frišky a také kroniky
z vítání občánků. Mimo kroniky byly vystaveny historické obecní
fotografie z jízd králů v Podolí, ze stavby Kaple svatého Ducha
a mnoho dalších.
V pondělí 28. října dorazila do kulturního domu na šmoulohraní Šmoulohraní
necelá padesátka dětí za doprovodu rodičů. Během šmoulího
podvečera mohly děti malovat, tvořit prstové divadlo, cedulky na
dveře nebo šmoulové zrcátko. Na šmoulí módní přehlídku dorazili 4
taťci šmoulové, 14 šmoulinek a jedna šmoulinka neplecha.
Na výstavu šmoulů přineslo 31 dětí celkem 205 šmoulů. Nejvíce jich
přinesla Adélka Vacková a Anetka Šišáková. Velký úspěch na
výstavě měly staré šmoulí gramodesky, sešit a tužka se šmoulíky,
jídelní set, šmoulí hra, šmoulí adventní kalendář se stavebnicí
a dětské šmoulí šampaňské.
Největšího šmoulu v podobě nafukovacího balónku přinesla Adélka
Vacková. Nejmenší 2 šmoulíci byli ze sbírky Terezky Linhartové.
Obě figurky měřily jen 1 cm. Děti si zatančily na šmoulí diskotéku
a domů si odnesly šmoulí čepice a mnoho dárečků.
V sobotu 16. listopadu se pod záštitou sportovní komise uskutečnily Zvěřinové speciality
zvěřinové speciality. Jako kuchaři se představili starosta obce Ing.
Miroslav Křižka a zástupce sportovní komise Miroslav Kryštof.
Byla možnost ochutnat výborně připravené jídla z divočáka, který
byl podáván jak se šípkovou omáčkou, tak se zelím. Nedošlo proto
k žádnému nedorozumění a následné výměně názorů jako ve filmu
Slavnosti sněženek.
Na jídelním lístku byl i zvěřinový guláš a také dančí a srnčí plátky.
K výborné atmosféře přispěla folková skupina Děvčice svým
doprovodným koncertem.
O týden později se tradiční beseda s důchodci nesla v příjemné Beseda s důchodci
atmosféře s několika překvapeními. Nejdříve v kulturním programu
vystoupily děti z mateřské školy, poté na trumpetu zahrál František
Ševeček a na flétnu Alan Ferenec. Podolské Frišky nejen zazpívaly
a zatancovaly, ale přivedly také s sebou 16 malých zpěváčků
a tanečníků. Následovalo vystoupení místostarosty obce Ing.
Jaromíra Hastíka, který zahrál několik skladeb na klarinet. Senioři
byli obdarováni drobným dárkem v podobě svítících andělíčků. Po
večeři se všichni senioři u vína dobře bavili při kapele Pohoda
z Hluku. Překvapením na závěr bylo vystoupení zastupitelů obce
s písničkou Když jsem šel z Hradišťa za klarinetního doprovodu
místostarosty obce.
I letos se 6. prosince sešlo více než 60 dětí v kulturním domě
Mikulášské zpívání
u „Mikulášského zpívání u stromečku“. Mikuláš opět přinesl pro u stromečku
všechny hodné děti sladkou nadílku. Stejně tak paní Lucie Raclavská
dětem napekla a nazdobila perníčky.
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O den později proběhla 19. Mikulášská beseda u cimbálu, pořádaná Mikulášská beseda
Českou obcí sokolskou, Sokolem Podolí. Vážné i rozverné čertovské u cimbálu
vystoupení předvedly Podolské Frišky i s malými Friščaty.
Nechyběla bohatá tombola a samozřejmě ani cimbálová muzika
Mladí Burčáci, kteří hráli k poslechu i tanci.
V prosinci byl pro naše občany přichystán v pořadí již třetí kalendář Kalendář
obce Podolí na rok 2014. Kromě nezbytných informací o svozu na rok 2014
komunálního odpadu a svozu plastů nabízí také velké množství
fotografií občanů Podolí na akcích v naší obci. Najdou se zde také
fotografie z dovolené a aktivit našich spoluobčanů i mimo obec
Podolí.
26. prosince se uskutečnil v Kulturním domě v Podolí tradiční Štěpánský turnaj
Štěpánský turnaj ve stolním tenisu. Turnaj se letos odehrál pouze ve stolním tenisu
v kategorii dospělých a zúčastnilo se ho 16 hráčů. Byli rozlosování
do čtyř skupin po čtyřech hráčích. Z každé skupiny postoupily první
dva. Vítězem se stal opět Rostislav Toman. Bylo to jeho třetí
vítězství za sebou.
Pořadí prvních tří bylo následující:
1. Rostislav Toman
2. Dalibor Mitana
3. Zbyněk Křen.
V neděli 29. prosince se uskutečnil po dvou letech v kapli Svatého Vánoční koncert
Ducha v Podolí koncert Chrámového sboru z Blatničky pod vedením v kapli Svatého
Františka Pančíka a za doprovodu jeho syna Davida Pančíka.
Ducha
V deset hodin se od Obecního úřadu v Podolí vydalo na 8. ročník Silvestrovský pochod
silvestrovského pochodu opravdu jen „zdravé jádro“. Oproti loňsku,
kdy se na putování přes Veletiny do Hradčovic vydalo 50 účastníků,
se letos v deštivém počasí vydalo na tuto trasu celkem 31 našich
spoluobčanů.
I když počasí nepřálo, tak nám nevzalo dobrou náladu a tu správnou
sportovní atmosféru, se kterou všichni účastníci výšlapu přišli až do
Hradčovic. V minulosti ani mráz, sníh a letos ani déšť nemohl
pokazit zimní procházku v poslední den roku.
Pohyb obyvatel v roce 2013 byl následující:
narození:
10
zemřelí:
13
sňatky:
8

Obyvatelstvo

Datum a jména narozených občánků:
9.2. Vítězslav Raclavský č.p. 180
27.6. Tomáš Vacek č.p. 231
4.7. Erika Nová č.p. 86
21.8. Filip Pavlík č.p. 187
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30.8. Ina Ferencová č.p. 283
9.9. Jonáš Hanáček č.p. 296
4.10. Jakub Koníček č.p. 236
5.10. Aneta Gálová č.p. 123
6.12. Julianna Breznaiová č.p. 256
10.12. Antonín Štěrba č.p. 299

Obyvatelstvo

V letošním roce nás navždy opustili tito občané:
15.3. Josef Zpěvák č.p. 190 – 67 let
21.5. Milada Vlachynská č.p. 190 – 82 let
10.6. Anna Klvaňová č.p. 106 – 89 let
11.6. František Vaněk č.p. 150 – 74 let
1.8. Ludmila Ondrůšková č.p. 148 – 79 let
23.8. Anežka Ševčíková č.p. 5 – 98 let
11.9. Vlasta Vagdalová č.p. 216 – 84 let
24.9. Lenka Kovaľová č.p. 52 – 41 let
15.10. František Rýpal č.p. 164 – 76 let
1.11. Jaroslav Niče č.p. 66 – 72 let
30.11. Anna Rýpalová č.p. 164 – 76 let
07.12. Miroslav Michálek č.p. 44 – 65 let
14.12. Milada Hanáčková č.p. 88 – 78 let
K 31. prosinci 2013 měla naše obec 873 obyvatel.
Končí zápis kroniky obce za rok 2013 a událostí, které se v průběhu Závěr
tohoto roku odehrály v naší obci.
I v tomto roce místní knihovna a Ženský pěvecký sborek Podolské
Frišky pořádají nebo se podílejí na akcích v naší obci. Předkládaná
nabídka aktivit pro děti i dospělé se nesnižuje a zůstává na stejné
úrovni jako v předcházejících letech.

23

