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ZÁPISU

Prezident republiky Ing. Miloš Zeman jmenoval 29. ledna novou Úvod
vládu v čele s ministerským předsedou Bohuslavem Sobotkou. Vládu
tvoří ministři za Českou stranu sociálně demokratickou, hnutí ANO
a za Křesťansko demokratickou unii – Československou stranu
lidovou.
V ruském městě Soči byly od 7. do 23. února uspořádány 22. zimní
olympijské hry. Naši sportovci také promluvily do konečných
výsledků olympiády. Martina Sáblíková byla nejrychlejší
v rychlobruslařském závodě na 5000 m a Eva Samková obsadila
1. místo v snowboardcrossu.
27. dubna proběhlo ve Vatikánu svatořečení dvou papežů Jana
XXIII. a Jana Pavla II.
I letošní rok je ve znamení českých tenisových úspěchů. 5. července
vyhrála Petra Kvitová po 3 letech tenisový turnaj ve Wimbledonu
a 9. listopadu vyhrálo po dvou letech družstvo žen Fed Cup.
Dne 16. října začaly ve Vlachovicích na Zlínsku ve vojenském
skladu neřízené výbuchy munice, které trvaly dva měsíce a vyžádaly
si dva lidské životy.
Podzimní volby do Senátu Parlamentu České republiky vyhrál ve
2. kole podnikatel Ivo Valenta.
Voleb do zastupitelstva obce se v Podolí zúčastnily 3 volební
uskupení. Po 16 letech máme změnu ve vedení obce, kdy Ing.
Miroslava Křižku střídá ve starostovském křesle Bc. Jana Rýpalová.
V čele obce tak máme historicky první starostku.
Počasí v první dekádě měsíce ledna se pohybuje v plusových Počasí
hodnotách, což z tohoto období činí nejteplejší začátek roku za
poslední desetiletí. Ranní teplota je v rozmezí +3°C až +5°C.
Odpoledne se rtuť v teploměru drží okolo +8°C. 6. ledna prší celý
den. Druhá dekáda se podobá té první. Začátek je sice chladnější.
13. ledna jsou ráno -4°C. Poté se však otepluje. Ranní teploty jsou
slabě nad bodem mrazu. Přes den jsou od +5°C do +10°C.
Nejteplejším dnem měsíce je 19. leden, kdy teplota odpoledne
vystoupila až na +14°C. Za to třetí dekáda přináší zimu se vším
všudy. Ve čtvrtek 23. ledna velmi slabě sněží. Od dalšího dne máme
celodenní mrazy. Nejchladněji je 25. ledna, kdy ráno teploměr
ukazuje -11°C, po obědě je -9°C. I v dalších dnech se ranní teplota
drží u -5°C, odpoledne v rozmezí -3°C až -5°C. 29. ledna konečně
sněží. Jsou to jenom 2 cm sněhu. Ale i to stačilo navodit tu krásnou
zimní atmosféru. Bohužel za dva dny přichází obleva.
Začátek února opět spíše připomíná jaro. Ranní teploty jsou 2°C
v plusových i minusových hodnotách. Přes den se teplota pohybuje
okolo +5°C. Nejtepleji je 8. a 9. února. Po oba dny se odpoledne
teplota vyšplhala až k +10°C. Podobný ráz počasí má i druhá
dekáda. Teploty však už nejdou pod bod mrazu. Ráno je +5°C,
odpoledne do +8°C. 20. února byla ráno velmi hustá mlha. Jarní
počasí pokračuje i v poslední únorové dekádě. Ranní teploty jsou
u hodnoty 0°C.

4

Přes den teplota atakuje +10°C. Nejteplejšími dny jsou 22. Počasí
a 27. únor. Přes den bylo po oba dny +11°C.
1. března se koná v Podolí fašank. A počasí masopustnímu průvodu
přeje. Odpoledne je krásných jarních +13°C. I celá první dekáda se
nese v podobném duchu. Ráno jsou teploty do +5°C, odpoledne je to
nad +10°C. Lidé využívají příjemné počasí ke stříhání stromků
a k úklidu zahrádek. Ve druhé dekádě klesají ranní teploty pod bod
mrazu. Přes den se však opět šplhají nad +10°C. Nejteplejším dnem
měsíce je 14. březen, kdy po obědě vystoupala rtuť teploměru až na
+16°C. Následující den se však ochlazuje o 10°C. K tomu se přidává
déšť. 17. března je zajímavý teplotní jev. Ráno, po obědě i večer je
na teploměru stejná hodnota +11°C. Začátek poslední březnové
dekády je velmi teplý. Od 22. března jako by příroda chtěla dohnat
srážkový deficit. Prší každý den. Ráno je +7°C, přes den +12°C.
26. března déšť ustal.
V prvních dnech měsíce dubna se otepluje na ranních +5°C
a odpoledních +15°C. Nejteplejší teplota přes den v měsíci je 8.
dubna, kdy teploměr ukazuje +23°C. Večer se však ochlazuje
o 10°C. Přes Podolí se přehnala bouřka doprovázená silným deštěm.
Druhá dekáda je na dešťové srážky bohatá. Ráno je +5°C, odpoledne
+15°C až +20°C. 18. dubna je nejchladnější ráno s teplotou 0°C. Ve
třetí dekádě je ranní teplota na +10°C, přes den se většinou drží nad
hodnotou +20°C. 23. dubna byla ráno velká mlha. Poté 2 dny pršelo.
Na začátku i na konci první májové dekády se o slovo přihlásil déšť.
2. května bylo přes den jen +8°C. Nejchladnější rána přišla 5. a 6.
května, kdy se teplota dostala jen 2 stupně nad bod mrazu. Ledoví
muži v tomto trendu počasí pokračovali. Ranní teplota byla okolo
+10°C, odpolední nepřesáhla +13°C. K dešti se 15. a 16. května
přidal i silný nárazový vítr. Přeháňky byly až do konce druhé dekády.
I poslední květnová dekáda je velmi bohatá na dešťové srážky.
V České republice byly lokální povodně na Plzeňsku a Jesenicku.
Vše se naštěstí obešlo bez ztrát na lidských životech. Teploty se
posunuly nahoru. Ráno se nejčastěji pohybovaly okolo +12°C, přes
den v rozmezí +20°C až +25°C.
V první dekádě června je počasí podobné tomu na konci května.
Ranní teploty nepřekročí hranici +10°C, odpolední se drží nad
+25°C. Medard s sebou žádnou vodu nepřinesl. A tak začíná půda
vysychat. Ve druhé dekádě se mírně ochlazuje. Ráno klesají teploty
pod +10°C, přes den ukazuje rtuť teploměru nejčastěji +20°C.
Nejchladnějším dnem je 16. červen, kdy je ráno teplota pouze +8°C
a po obědě +16°C. Vytouženého, ale krátkého deště, jsme se dočkali
19. června. Ve třetí dekádě konečně začaly letní teploty. Ráno se
hodnoty pohybují v rozmezí +10°C až +15°C. Odpoledne se teplota
nejčastěji drží okolo +25°C. Vydatný déšť přišel 26. června.
Následující ráno s teplotou +7°C bylo nejchladnější v tomto měsíci.
Poslední 2 dny nám propršelo.
První červencová dekáda byla nadprůměrně deštivá. Pršelo skoro
každý den.
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Ranní teploty se pohybovaly v rozmezí +10°C až +15°C, odpolední Počasí
kolem +25°C. Teplotní rekord byl zaznamenán v pondělí
7. července. Ráno bylo naměřeno +17°C. V odpoledních hodinách
+33°C. Druhá dekáda byla v začátku bez deště s teplotami ráno
+15°C a přes den +25°C. Ke konci dekády přišla bouřka s deštěm.
20. července byla zaznamenána v Podolí nejvyšší teplota v letošním
roce +34°C. Poslední dekáda začíná tropickou nocí s teplotou
+22°C. Přes den však vydatně prší a ochlazuje se na +18°C. Prudký
liják doprovázený silným větrem se přes naši obec přehnal v neděli
27. července. V sousední obci Popovice po něm zůstal převrácený
kamion v areálu zemědělského družstva a také poničené střechy
některých rodinných domů.
Začátek srpna je ve znamení mírného ochlazení. Objevují se také
první mlhy, které jako by posouvaly počasí o 2 měsíce dopředu. Ke
konci dekády se opět otepluje až na tropické třicítky. Teplotní šok
přišel 9. srpna. Odpoledne bylo +32°C, večer jenom +19°C. Počasí
ve druhé dekádě bylo velmi deštivé. Ranní teploty se většinou
pohybovaly od +10°C do +15°C, denní okolo +25°C. V poslední
dekádě se ochladilo. 22. srpna bylo ráno +8°C. 25. srpna dokonce jen
+6°C. Přes den se teplota neposunula nad hranici +20°C. 26. srpna
přišel večer silný a vytrvalý déšť.
První dekáda v září byla ve znamení přílivu teplé fronty. Ranní
teploty se pohybovaly nejčastěji kolem +15°C. Odpoledne bylo o 5
stupňů více. Déšť nás neopustil ani v tomto období. 9. září odpoledne
se v sousedním okrese Zlín přehnala velká voda obcí Šarovy. Přes
silnici se valilo místy až 30 cm vody a bahna. Druhá dekáda přinesla
s sebou ochlazení. A také dešťové kapky. Ty ovšem nevadily
krojovaným zástupcům naší obce v průvodu 12. ročníku Slováckých
slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti. Ráno se
rtuť teploměru držela těsně nad hranicí +10°C. Přes den bylo
maximálně +18°C. Bouřkou doprovázenou silným deštěm začala
21. září poslední dekáda. O tom, že začíná astronomický podzim,
jsme se přesvědčili 24. září, kdy ráno byly jen +4°C. Ranní teploty se
poté ustálily na +10°C a odpolední na +15°C. Po ránu se začínají
objevovat mlhy.
Na začátku měsíce října převládá chladnější ráz počasí. Ranní teploty
jsou jen do +10°C, odpolední do +15°C. Ve druhé dekádě se přece
jenom dostavuje to pravé „babí léto“. Ráno teploty stoupají
k příjemným +15°C, přes den k +20°C. Na císařské hody v sobotu
18. října svítí po obědě krásné podzimní sluníčko. Třetí dekáda je ve
znamení změny počasí. Babí léto střídá deštivé počasí. To se
projevuje citelným ochlazením. Ranní teploty jsou okolo bodu
mrazu, odpolední u hranice +10°C. Nejchladnějším ránem je 28.
říjen s teplotou -2°C. Přes den se nejnižší teplota drží 23. října, kdy je
jenom +5°C.
Listopad začíná trochu chladnějším babím létem. Teplota se ráno
pohybuje od +5°C do +10°C, po obědě se stěhuje k +15°C.
Nejteplejším dnem první dekády je 6. listopad, kdy je ráno +14°C
a přes den jsou ještě o 2 stupně více.
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Prostřední dekáda má ranní teploty shodné s první dekádou, Počasí
odpolední se však drží jen u +10°C. 16. listopadu fouká přes den
silný nárazový vítr. O dva dny později celý večer a v noci vytrvale
prší. Třetí dekáda je už ve znamení blížící se zimy. Ráno se ochlazuje
na hodnoty okolo +5°C. Přes den teplota stoupá mírně nad tento
ukazatel. Nejchladnějším dnem celého měsíce je 30. listopad, kdy je
ráno na teploměru -1°C a odpoledne jen +4°C.
1. prosince odpoledne vytrvale prší. Následující den se ochlazuje
a skoro v celé České republice máme ledovku. Železniční doprava je
ochrnuta v důsledku namrzání elektrického vedení. Stejný problém je
u trolejbusů a tramvají. Také jsme v Podolí zaznamenali 2. prosince
i první sníh. Nevydržel však dlouho a další den roztál. První dekáda
je chladná. Ráno jsou teploty okolo 0°C, odpoledne těsně nad touto
hranicí. Nejchladnějším dnem první dekády je 10. prosinec, kdy je
ráno, přes den i večer stejná teplota -2°C. Druhá dekáda je teplejší.
Hodnoty ráno i přes den jsou na teploměru v plusových číslech.
Nejtepleji je 19. prosince. Ranní teplota +10°C je pro prosinec
nezvyklá. Odpoledne je ještě o dva stupně více. Na Štědrý den je
ráno -1°C a přízemní mrazík. Přes den je +9°C. Na Boží hod vánoční
je ráno +6°C, odpoledne +8°C. Na Štěpána jsou ráno a po obědě
+2°C, večer -3°C. Od této doby až do konce roku se teplota do
plusových hodnot už nedostane. 28. prosince napadlo 10 cm sněhu.
Bylo mrazivé počasí s ranní teplotou -10°C a odpolední -7°C.
Nejchladnějším dnem měsíce byl 30. prosinec, kdy se teplota
v průběhu celého dne držela pod hranicí -10°C. Večer se na
některých místech v Podolí ochladilo až na -14°C. Připadlo 5 cm
sněhu. Na Silvestra ráno bylo -10°C, přes den -3°C a před půlnocí
-4°C.
V letošním roce se konalo celkem 10 zasedání Obecního Obecní úřad
zastupitelstva. Na těchto zasedáních se mimo jiné schvaloval
rozpočet obce na další rok. Všechna zasedání zastupitelstva jsou
veřejná.
Na 25. zasedání, které se uskutečnilo 7. února, zastupitelstvo
schválilo:
- plán vybudování inženýrských sítí v lokalitě Veliké s tím, že se
Obec Podolí bude finančně spolupodílet na realizaci této stavby
částkou 200000,- Kč
- finanční příspěvek na činnost Tělovýchovné jednotě Podolí ve výši
100000,- Kč, ČOS Sokol Podolí 10000,- Kč, Základní organizace
Českého svazu chovatelů Podolí 6000,- Kč, Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Podolí 15000,- Kč, Občanské
sdružení Podolané 8000,- Kč a Občanské sdružení Folklor a kultura
v Podolí 12000,- Kč
- nabídku pana Josefa Fiksela na úpravu polní cesty v lokalitě přední
díly s tím, že náklady na tuto opravu ve výši 10000,- Kč budou
panu Josefu Fikselovi odečteny z ceny nájmu za pozemky, které mu
Obec Podolí pronajala
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- pokračování prací na novém územním plánu Obce Podolí
Obecní úřad
- opravu stropu jeviště kulturního domu včetně výměny
elektroinstalace s tím, že výdaje za provedené stavební práce
nepřesáhnou 100000,- Kč.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu komise pro posouzení
nákladů opravy budovy dětské poradny s tím, že dle závěrů této
komise činí předběžné náklady na opravu objektu 750000,- Kč.
Komise doporučuje, aby bylo před vlastní realizací stavby ze strany
obce ujasněno, zda bude vzhledem k předpokládaným nákladům na
opravu budova efektivně využívána.
26. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 24. února. Zastupitelstvo
obce schválilo:
- vyhlášení výběrového řízení na pořízení nového územního plánu
Obce Podolí
- uzavření Plánovací smlouvy uzavřenou mezi Obcí Podolí a firmami
JK Nástroje, s.r.o., Uherský Brod, Fullmatik s.r.o., Praha 1
a Grafiko s.r.o. Uherské Hradiště týkající se vybudování
prodloužení veřejného vodovodu a plynovodu včetně konkrétní
finanční spoluúčasti výše jmenovaných smluvních stran na této
stavební akci
- žádost Obce Popovice o navýšení poměrné úhrady nákladů za
odvoz odpadu z místního hřbitova, který je v majetku Obce
Popovice vzhledem k nárůstu počtu hrobových míst pronajatých
občany Obce Podolí
- uzavření smlouvy na pronájem obecního bytu pro osoby
s vymezenými příjmy s panem Jiřím Šišákem od 1.5.2014 do
31.4.2016
- žádost pana Antonína Křiváka, Podolí č.p. 94 o poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 10000,- Kč k hrazení nákladů
spojených s jeho účastí na Mistrovství světa ve střelbě z předovek
- závěrečný účet Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí za rok
2013, včetně Zprávy č. 476/2013/KŘ o výsledku přezkoumání
hospodaření Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí za rok
2013, Rozpočtový výhled Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku
obcí 2015 – 2017, Návrh rozpočtu Mikroregionu Dolní Poolšaví,
svazku obcí na rok 2014, Přílohu Mikroregionu Dolní Poolšaví,
svazku obcí za období 12/2013 a Rozvahu – Bilanci Mikroregionu
Dolní Poolšaví, svazku obcí za období 12/2013 – bez výhrad.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rezignaci pana Vítězslava
Bobčíka na funkci zastupitele Obce Podolí.
Na 27. zasedání, které se uskutečnilo 26. března, zastupitelstvo
schválilo:
- doplnění návrhové komise o pana Libora Hanáčka po té, co jako
nový člen zastupitelstva Obce Podolí složil slib zastupitele
- finanční spoluúčast obce na veterinárním vyšetření zvířete sloužící
k potvrzení příčiny jeho úhynu ve výši 5000,- Kč
- výsledek výběrového řízení na pořízení územního plánu Podolí
a uzavření smlouvy o dílo s firmou Atelier Proregio s.r.o., Brno,
cena 222000,- Kč
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- navýšení nákladů na opravu stropu jeviště kulturního domu Obecní úřad
v Podolí do výše 160000,- Kč včetně DPH s tím, že na předmětné
práce bude provedeno výběrové řízení
- finanční příspěvek ve výši 7000,- Kč na údržbu zelených ploch,
kterou poskytne Sdružení pro výstavbu kaple Svatého Ducha
v Podolí
- finanční příspěvek ve výši 3000,- Kč Domovu pro osoby se
zdravotním postižením Kunovice, Na Bělince 1492, pro zajištění
slavnostní akademie a benefičního koncertu při příležitosti oslav 20
let svého trvání
- finanční příspěvek ve výši 10000,- Kč Oblastní charitě Uherské
Hradiště na provoz služeb poskytovaných v roce 2014.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty obce
o postupu při výkupu pozemků v lokalitě Dražné a o možných
variantách budoucí zástavby rodinnými domy.
28. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 25. června. Zastupitelstvo
obce schválilo:
- finanční příspěvek ve výši 20000,- Kč pro Myslivecké sdružení
Boří na nutné opravy chaty v Lipinách po požáru způsobeném
neznámým pachatelem
- Ing. Josefa Píšťka jako nového lesního hospodáře Obce Podolí
- smlouvu č. 13149256 uzavřenou se Státním fondem životního
prostředí ČR o poskytnutí dotace „Obec Podolí – doplnění RBK
a krajinné zeleně“
- přihlášku Obce Podolí do Svazu měst a obcí ČR
- podepsání nové smlouvy č. OS20140002633 se společností EKOKOM, a.s. o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
- nabídku PaedDr. Jiřího Jilíka na zakoupení 20 ks knihy Tajemství
lásky
- finanční příspěvek ve výši 3000,- Kč pro Sdružení pro výstavbu
kaple Svatého Ducha na údržbu travnatých ploch nacházejících se
v okolí kaple
- zprávu o přezkoumání hospodaření Obce Podolí včetně přijatých
nápravných opatření bez výhrad
- závěrečný účet a účetní uzávěrku Obce Podolí za rok 2013 bez
výhrad
- závěrečný účet a účetní uzávěrku Základní a mateřské školy,
Podolí, příspěvková organizace, bez výhrad
- zařazení obce Podolí do územní působnosti MAS Dolní Poolšaví na
období 2014 – 2020
- finanční částku 70000,- Kč na rekonstrukci prostoru jeviště
kulturního domu
- částku 10000,- Kč na nákup 8 ks pánských košil do obecní
půjčovny krojů
Zastupitelstvo obce stanovilo pro nastávající volební období 2014 2018 devět členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozhodnutí rady Zlínského kraje
o přidělení dotace na pořízení nového územního plánu Obce Podolí.
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Na 29. zasedání, které se uskutečnilo 23. července, zastupitelstvo Obecní úřad
schválilo:
- v souladu se zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, úplné znění
nových stanov Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku
obcí, které nahrazují stanovy ze dne 17. ledna 2005, včetně dodatku
č. 1 ze dne 24. ledna 2006
- smlouvu o poskytnutí podpory č. D/1202/2014/STR se Zlínským
krajem, která se vztahuje k pořízení nového územního plánu Obce
Podolí
- smlouvy s firmou Investa UH, s.r.o., vztahující se k uskutečnění
výběrového řízení na veřejné zakázky: Příkazní smlouvu č. 66/2014
na akci „Tůně a mokřady v k.ú. Podolí (SO 01 a SO 02)“, Příkazní
smlouvu č. 67/2014 na akci „Mokřady II v polní trati Přední díly
(SO 04)“, Příkazní smlouvu č. 68/2014 na akci „SO 05 Mokřady III
v polní trati Přední díly“. Cena uvedená v každé jednotlivé smlouvě
je 12400,- Kč bez DPH, tj. 15004,- Kč vč. DPH
- smlouvy s firmou Ing. Zdeněk Kleperlík, Přerov, vztahující se
k uskutečnění dotačního managementu na veřejné zakázky:
Příkazní smlouvu č. 1/2014 na akci „Tůně a mokřady v k.ú. Podolí
(SO 01 a SO 02)“, Příkazní smlouvu č. 2/2014 na akci „Mokřady II
v polní trati Přední díly (SO 04)“, Příkazní smlouvu č. 3/2014 na
akci „SO 05 Mokřady III v polní trati Přední díly“. Cena uvedená
v každé jednotlivé smlouvě je 24000,- Kč, firma není plátcem DPH
- změnu projektu na prodloužení plynovodu a vodovodu do lokality
Veliké, kde při této změně nedojde k napojení nově vybudovaného
plynovodu na koncový bod stávajícího plynovodu, ale napojení
bude řešeno v rámci samostatného projektu, který bude realizován
dodatečně.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty obce
o požadavku firmy, která zpracovává nový územní plán Obce Podolí,
na určení rozvojových ploch a řešení veřejné kanalizace, včetně
jejího napojení na čistírnu odpadních vod. Jako nejlepší varianta se
zastupitelům obce jeví nová oddělená kanalizace určená pouze pro
odpadní vody a samostatná čistička odpadních vod, umístěná na
pozemcích parc č. 5123/1, parc č. 5123/23, parc č. 5123/24, parc. č.
5123/25 a parc. č. 5123/26 v k. ú. Popovice u Uherského Hradiště.
Tuto variantu je nutné řešit s Krajským úřadem Zlínského kraje,
neboť není v souladu se stávající koncepcí rozvoje vodovodů
a kanalizací Zlínského kraje.
30. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 20. srpna. Zastupitelstvo
obce schválilo:
- smlouvu o dílo na stavební akci „Tůně a mokřady v k.ú. Podolí (SO
01 a SO 02) s firmou Tufír, s.r.o., Kunovice, která podala nejlepší
nabídku v rámci veřejného výběrového řízení. Cena uvedená ve
smlouvě je 915027,- Kč vč. DPH
- smlouvu o dílo na stavební akci „Mokřady II v polní trati Přední
Díly (SO 04) s firmou AQEKO, spol. s r.o., Velké Meziříčí, která
podala nejlepší nabídku v rámci veřejného výběrového řízení. Cena
uvedená ve smlouvě je 833542,- Kč vč. DPH
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- smlouvu o dílo na stavební akci „Mokřady III v polní trati Přední Obecní úřad
Díly (SO 05) s firmou AQEKO, spol. s r.o., Velké Meziříčí, která
podala nejlepší nabídku v rámci veřejného výběrového řízení. Cena
uvedená ve smlouvě je 1202821,- Kč vč. DPH
- cenovou nabídku firmy AZ OKNA, a.s. na výměnu oken
v prostorách obecní knihovny ve výši 26998,- Kč vč. DPH
- cenovou nabídku firmy František Křivák – TEROSAT týkající se
opravy rozhlasové linky v obci Podolí v ceně 14314,30 Kč vč. DPH
- smlouvu o podmínkách připojení plynovodu a dodávce zemního
plynu do průmyslové lokality Veliké s firmou RWE GasNet, s.r.o.
Na 31. zasedání, které se uskutečnilo 15. září, zastupitelstvo
schválilo:
- smlouvu s Ing. Tomášem Horkým, Terraprojekt, Modrá,
o technickém dozoru investora a autorském dozoru na stavbu
„Tůně a mokřady v k.ú. Podolí, S01 – Mokřad v polní trati Kačinec
a S02 – Mokřad v polní trati Přední díly“. Cena 27225,- Kč vč.
DPH
- smlouvu s Ing. Tomášem Horkým, Terraprojekt, Modrá,
o technickém dozoru investora a autorském dozoru na stavbu
„Tůně a mokřady v k.ú. Podolí, S04 – Mokřady II v polní trati
Přední díly“. Cena 24805,- Kč vč. DPH
- smlouvu s Ing. Tomášem Horkým, Terraprojekt, Modrá,
o technickém dozoru investora a autorském dozoru na stavbu
„Tůně a mokřady v k.ú. Podolí, S05 – Mokřady III v polní trati
Přední díly“. Cena 32670,- Kč vč. DPH
- uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi
Základní školou a Mateřskou školou, Podolí, příspěvkovou
organizací a Masarykovou univerzitou týkající se nákupu mobilních
dotykových zařízeních pro pedagogy v rámci realizace Projektu
„Interes-Informační technologie realizované spoluprací“
- smlouvu o dílo na stavební akci „Podolí – průmyslová zóna,
infrastruktura“ s firmou PROMONT Uherské Hradiště, s.r.o., která
podala nejlepší nabídku v rámci veřejného výběrového řízení. Cena
uvedená ve smlouvě je 776795,- Kč vč. DPH.
Na ustavujícím zasedání v novém volebním období, které se konalo
10. listopadu zastupitelstvo schválilo:
- 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. Vladimíra Manu
- předsedu kontrolního výboru Ing. Jaromíra Hastíka
- uzavření smlouvy se Státním fondem životního prostředí na akce
„Tůně a mokřady v k.ú. Podolí, Mokřady II SO 04 a Mokřady III
SO 05“.
2. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 21. listopadu. Zastupitelstvo
obce schválilo:
- prodloužení veřejnoprávní smlouvy v oblasti sociálně-právní
ochrany dětí s Městským úřadem Uherské Hradiště
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- vydání kalendáře na rok 2015
Obecní úřad
- Bc. Janu Rýpalovou jako delegátku obce Podolí na valné hromady
a do správní rady mikroregionu Dolní Poolšaví a Ing. Jarmilu
Kasperovou jako delegátku obce Podolí do dozorčí rady
mikroregionu Dolní Poolšaví
- jako prioritu č. 1 hlavní polní cestu C2 (Lipiny) a prioritu č. 2
protipovodňovou ochranu trati Záhumenské, k.ú. Podolí nad
Olšavou (Galdův žleb) z plánu společných zařízení komplexní
pozemkové úpravy a pověřilo Pavla Podškubku k jednání
s předsedou představenstva Agrokomplexu, a.s. Ing. Karlem
Gbelcem ve věci realizace protipovodňového opatření.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- zřízení komisí a jejich předsedů následovně:
- komise kulturní – paní Zuzana Kubáňová
- komise školská – PhDr. Tatiana Perničková
- komise životního prostředí – pan Pavel Podškubka
- komise stavební – Ing. Jaromír Hastík
- komise společenská – paní Dagmar Smetanová
- komise sportovní – Ing. Stanislav Vitásek
- komise sociální – paní Miroslava Velichová
- komise investiční – Bc. Jiří Halouzka.
Na 3. zasedání, které se uskutečnilo 12. prosince, zastupitelstvo
schválilo:
- dodatek ke smlouvě „Podolí – průmyslová zóna, infrastruktura“
s firmou PROMONT Uherské Hradiště, s.r.o.
- rozpočet na rok 2015 v paragrafovém znění
- rozpočtový výhled na léta 2015 – 2020
- žádost Zdislavy Šišákové a Petra Breznaie o pronájem obecního
bytu od 1.1.2015 do 31.12.2015
- redakční radu zpravodaje Obce Podolí ve složení – Jaroslav Míšek,
Mgr. Martina Kozelková, Ing. Stanislav Vitásek a šéfredaktorka
Zuzana Kubáňová. Roční odměna pro všechny členy se schválila ve
výši 12000,- Kč
- smlouvu o nájmu plynárenského zařízení s nájemcem RWE
GasNet, s.r.o.
- žádost o udělení licence na provozování zvláštní linkové osobní
dopravy vnitrostátní firmě SONA, s.r.o.
- povodňovou komisi ve složení – předseda Bc. Jana Rýpalová,
místopředseda Ing. Jarmila Kasperová, člen Pavel Podškubka
- nabídku firmy Alena Chrástková z Kunovic na zajištění zimní
údržby vedlejších komunikací v Podolí
- výdej 6 kusů pytlů na plastový odpad na občana ročně zdarma
- rozpočtové provizorium Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí
na rok 2015 ve výši 1/12 objemu rozpočtu roku 2014 na jeden
měsíc
- příspěvek na nákup fotbalových bezpečných branek ve výši 18000,Kč fotbalovému oddílu TJ Podolí a vzali na vědomí jejich žádost
o příspěvek na činnost v roce 2015 ve výši 207630,- Kč.
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Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
Obecní úřad
- výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
rok 2015 ve výši 500,- Kč za jednoho občana ročně
- informace starostky obce o průběhu výběrového řízení na obsazení
místa účetní, administrativní pracovník. Ze tří uchazečů byl vybrán
Roman Baumrukr, který nejvíce odpovídal vypsaným požadavkům.
Hospodaření obce Podolí za rok 2014
Celkový příjem obce za rok 2014:
Celkové výdaje obce za rok 2014:

10994730,- Kč
7543523,- Kč

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

1586538,- Kč
326065,- Kč
1890879,- Kč
3838127,- Kč
575251,- Kč
404703,- Kč
49400,- Kč
6250,- Kč
779048,- Kč
628285,- Kč
456236,- Kč
419384,- Kč
136626,- Kč
288752,- Kč

V tomto roce došlo ke snížení počtu prodejen se smíšeným zbožím Zásobování
v obci Podolí. Základní potraviny se poskytují občanům ve dvou
prodejnách se smíšeným zbožím. Dále je u nás i prodejna mraženého
masa a mražených výrobků v areálu firmy KOVÁŘ. Pěstitelé
zeleniny a ovoce si k nám najdou cestu se svými výpěstky v létě a na
podzim. V průběhu roku do naší obce přijíždí prodejci textilu
a obuvi. Za většími nákupy zajíždí naši občané do supermarketů
v Kunovicích, Uherském Hradišti, Starém Městě a Uherském Brodě.
Kromě posledních dvou domů je už dostavěna nová ulice v lokalitě Výstavba
Dražné II. Občané naší obce si stavebně upravují starší rodinné
domy, předzahrádky a obnovují fasády.
Při úpravě nového jízdního řádu autobusů i vlaků nebyly až na malé Doprava
výjimky zaznamenány změny v osobní dopravě. Spojení s oběma
městy - Uherským Hradištěm i Uherským Brodem zůstává na stejné
úrovni jako v minulém roce.
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Ve druhém pololetí školního roku 2013/2014 se žáci naší Základní Základní škola
školy v Podolí kromě školní výuky účastnili také různých kulturních
a společenských akcí.
V úterý 21. ledna jsme v rámci preventivního programu měli besedu
na téma „První pomoc“. Naši školu navštívila vrchní staniční sestra
paní Stušková, která pracuje u rychlé zdravotnické služby
v Uherském Brodě.
Ve čtvrtek 30. ledna se u nás ve škole kromě pololetního vysvědčení
udělovaly také odměny za pěvecké výkony. Konalo se školní kolo
pěvecké soutěže „Zazpívej, slavíčku“. Pořadí prvních tří podolských
slavíčků bylo následující:
1. Natálie Lyková
2. Vít Červinka
3. Radek Kudlička.
Cenu diváků získal Martin Rathouzský.
Ve čtvrtek 13. února jsme se vlakem vydali do Uherského Hradiště
na exkurzi k hasičům. Zaujala nás auta a výbava každého hasiče od
přilby až po obuv. Po téměř dvouhodinové prohlídce jsme zamířili do
Slováckého muzea, kde byl pro nás připraven výukový program
o nejstarších archeologických nálezech našeho regionu. V muzeu
jsme si prohlédli model malého mamuta a vyzkoušeli si práci
archeologů.
V pátek 21. února jsme ve škole pořádali literární kavárničku na téma
„Staré řecké báje a pověsti“. Četli jsme společně příběhy o bájných
hrdinech a bozích.
Ve středu před Velikonocemi jsme měli ve škole zelený den. Všichni
jsme se oblékli do zelených barev, které měly symbolizovat jaro.
Jako odměnu ke Dni dětí jsme dostali dárkem výlet do Brna. Nejprve
jsme navštívili Muzeum romské kultury. Poté následovala krátká
procházka centrem města. Zašli jsme také na Špilberk a prohlédli si
vězeňskou celu.
V letošním roce byli naši žáci velmi úspěšní ve výtvarných
soutěžích. Pod vedením paní učitelky Moniky Mitanové získali
následující ocenění:
Můj koníček malovaný
1. místo: Nela Janků 5. třída
Požární ochrana očima dětí
1. místo: Vít Červinka 5. třída
Zvířátko, které mám moc rád(a)
3. místo: Nela Janků 5. třída
Cena za mimořádné zpracování:
Adéla Janků 5. třída.
Personální obsazení v Základní škole a Mateřské škole Podolí,
příspěvkové organizaci, pro školní rok 2014/2015 bylo následující:
Ředitelka školy: Ing. Jana Buršová
Vyučující Základní školy: Mgr. Martina Kozelková
Vyučující Základní školy: Bc. Erika Štěpaníková
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Vedoucí učitelka Mateřské školy: Bc. Hana Malušková
Základní škola
Vyučující Mateřské školy: Adéla Juráková
Vyučující Mateřské školy: Lenka Prachařová
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 v pátek 12. září dětské
dopravní hřiště v Uherském Hradišti.
Ve čtvrtek 18. září jsme podpořili akci „Na kole do školy“. Na kole
přijeli všichni, jak žáci, tak i paní učitelky.
30. října se konal dopoledne podzimní sběr papíru a večer proběhlo
spaní ve škole. Připravena byla diskotéka, soutěže a noční stezka
odvahy.
Základní škola Kunovice Červená Cesta nás pozvala na společné
mikulášské bruslení na zimní stadion do Uherského Hradiště.
Vánoční dílničky se v naší škole konaly 4. prosince.
Ve středu 10. prosince jsme si museli trochu přivstat. Jeli jsme totiž
brzy ráno na výlet do Brna. Nejprve jsme navštívili brněnské
podzemí s alchymistickou dílnou, sklepeními a nástroji na mučení.
Následovala prohlídka náměstí Svobody, kde se tou dobou konaly
vánoční trhy. Náš brněnský výlet jsme zakončili výukovým
programem v planetáriu.
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.
28. února prošli malí fašančáři vesnici a zastavili se i u starších dětí
v základní škole.
Děti z mateřské školy se zúčastnily 15. března karnevalu v kulturním
domě. Byly pro ně připraveny soutěže, tombola i sladké občerstvení
v bufetu. Program karnevalu obohatil svým vystoupením kouzelník,
který dětem vykouzlil zvířátka z nafukovacích balonků.
Děti z mateřské školy bylo opět po roce vidět ve velmi pěkném
pásmu na hodovém vystoupení.
22. listopadu vystoupily děti na besedě s důchodci v kulturním domě
v Podolí.
Společně s odrostlejšími dětmi se děti z mateřské školy setkaly
4. prosince v základní škole v Podolí při vánočních dílničkách.
I v tomto roce místní knihovna jednak sama, ale také ve spolupráci Místní knihovna
s ostatními organizacemi v obci uspořádala 12 akcí, kterých se
zúčastnilo celkem 209 účastníků.
Knihovna se po roce opět zapojila do mezinárodní akce Noc
s Andersenem a zorganizovala letní fotosoutěž.
V roce 2014 měla místní knihovna 41 registrovaných čtenářů, z toho
14 čtenářů do 15 let.
Za celý rok navštívilo knihovnu celkem 1003 čtenářů, kteří si
vypůjčili 862 knih různých žánrů.
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Celkový počet vypůjčených knih podle žánrů byl následující:
naučná literatura pro dospělé: 43 knih
krásná literatura pro dospělé: 651 knih
naučná literatura pro mládež: 23 knih
krásná literatura pro mládež: 145 knih
zvukové knihy na CD: 23 kusů
Čtenáři si půjčili také 92 kusů časopisů.
Návštěvníků na internet bylo 160 čtenářů.
Na webové stránky se přihlásilo celkem 1627 návštěvníků.

Místní knihovna

TJ Sokol Podolí, oddíl kopané měl v sezoně 2013/2014 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 posledním místě se ziskem 18 bodů.
Mužstvo dorostu obsadilo v okresním přeboru 6. místo se ziskem 20
bodů. Hráči dosáhli pěkného umístění ve středu tabulky.
Žáci, kteří měli mužstvo značně omlazené, se v okresní soutěži
umístili na posledním místě. Mladí fotbalisté se snažili, ale bohužel
nevyhráli ani jeden zápas. Doufejme, že příští sezónu to bude lepší.
Svou činnost jsme začali cyklovýletem do Prakšic. Následovalo ČOS Sokol Podolí
divadelní představení Popel a pálenka ve Slováckém divadle
v Uherském Hradišti a návštěva filmu Vlk z Wall Street v kině
Hvězda v Uherském Hradišti.
V březnu se někteří členové Sokola šli projít do sousedních Míkovic
na pochod Okolo Hlubočka. Také se v tomto měsíci uskutečnil výlet
na Vršatec.
V průběhu celého roku se uskutečnilo několik cyklovýletů. V jarním
období jsme vyjeli do Kostelan, na Svatý Antoníček, do Kyjova.
Z dalších cyklovýletů stojí za zmínku trasa podél Bečvy a také do
Rožnova pod Radhoštěm a Valašského Meziříčí. Na podzim se
uskutečnil cyklovýlet do Napajedel.
Na podzim jsme si vyšlápli pěknou přírodou Slovácka na Cimburk,
Kazatelnu a Klimentek.
Dětský den byl hojně navštíven dětmi, pro které byla přichystána
tradiční lanovka. V tomto roce se uskutečnila již dvacátá Mikulášská
beseda u cimbálu.
Základní organizace Českého svazu chovatelů uspořádala ve dnech ZO ČSCH Podolí
20. a 21. září propagační přehlídku drobného zvířectva. V expozici
drůbeže bylo k vidění 60 kusů drůbeže. Expozice holubů nabídla 10
plemen holubů v celkovém počtu 50 kusů. Na výstavě byli
zastoupení také králíci. Celkem jich bylo 35 kusů různých plemen.
Dále byla k vidění i velmi početná expozice drobných exotů, kterých
se na výstavě sešlo 30 kusů. Počasí po oba dny výstavě přálo
a skutečnost, že v sobotu bylo na fotbalovém hřišti v Podolí dětské
odpoledne, přispělo k velmi vysoké návštěvnosti. Ta se zastavila až
na čísle 210 návštěvníků.
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Pro všechny příchozí bylo připraveno bohaté občerstvení v podobě ZO ČSCH Podolí
vepřového guláše, dršťkové polévky a letos bezkonkurenčního
lahodného burčáku.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu i v tomto roce ZO ČZS Podolí
pro své členy a také pro ostatní občany Podolí zajistila objednávku
brambor na sadbu, ovocných stromků a keřů. Členové základní
organizace věnují na jaře svou péči ošetřování ovocných stromů na
školní zahradě. Letos byla brigáda spojená s ořezáváním stromků
v neděli 6. dubna. Mezi zahrádkáře přišel pan Jiří Vratislavský
z Popovic, který všem názorně ukázal, jak správně stříhat ovocné
dřeviny. Další brigáda na školní zahradě proběhla 22. listopadu.
Završením celoroční činnosti byla v tomto roce Výroční členská
schůze, která se konala v kulturním domě v pátek 21. února. Na
výroční schůzi jsou členové seznámeni s výsledky hospodaření
organizace za minulý rok. Oceněni za dlouholetou činnost v základní
organizaci byli Antonín Hanáček, Jan Malina a Josef Raclavský.
Kromě tradičního koštu slivovice 29. března zahrádkáři
zorganizovali i 2 zájezdy. 10. května do Kroměříže na jarní výstavu
Floria a 4. října do Olomouce na podzimní výstavu Flora.
Letošní jaro bylo pro Ženský pěvecký sborek Podolské Frišky Ženský pěvecký
opravdu náročné. Hned po vánoční pauze se vrhly na nácvik sborek Podolské
fašankových písniček, které zúročily 1. března při fašankové Frišky
obchůzce. 6. dubna se věnovaly obnově zvyku Královničky neboli
Nosení létečka.
První vystoupení Frišek v tomto roce proběhlo 23. května v Panském
dvoře v Kunovicích u příležitosti 20. výročí založení Domova pro
osoby se zdravotním postižením. 31. května následovalo vystoupení
v popovském Amfíku na Jarmarku řemesel. Další vystoupení už bylo
v Podolí na Slavnosti seslání Ducha svatého.
Podolské Frišky byly opět po roce vidět i slyšet na Slavnostech vína
a otevřených památek 13. září v Uherském Hradišti. Poté se opět
naše krojované zpěvačky představují v Podolí. Nejprve je to 18. října
na Hodových slavnostech. V prosinci následuje vystoupení
6. prosince na Mikulášské besedě u cimbálu a 24. prosince zpívání
koled při první půlnoční mši v Kapli Svatého Ducha.
V průběhu letních prázdnin vznikl v Podolí mužský pěvecký sbor. Mužský sbor
Jeho první počátky však lze datovat už 31.12.2013, kdy tato Podolští Sekáči
myšlenka napadla dva silvestrovské turisty Jaromíra Hastíka
a Antonína Hanáčka.
Poté následoval fašank, kde v průvodu masek šlo 7 budoucích členů
mužského sboru. Další akcí byly Kosecké písně v zámeckém parku
v Buchlovicích, následovalo zpívání na Svatodušní pouti u Kaple
Svatého Ducha. A odtud už byl jen malý krůček k pravidelným
setkáním a společnému zpívání
Opravu ostrá zkouška proběhla na letošních Slavnostech vína
a otevřených památek v Uherském Hradiští.
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Těsně před touto akcí se zrodil název sboru – Podolští Sekáči. Do Mužský sbor
konce roku stihli ještě Sekáči zazpívat na hodech v Podolí i našim Podolští Sekáči
seniorům na besedě s důchodci. Koledy zanotovali při mikulášském
zpívání koled v kulturním domě a společně s Friškami při první
půlnoční mši v Kapli Svatého Ducha.
Folková kapela Děvčice se v roce 2014 zúčastnila Chřibsko – Folková kapela
karpatského oblastního kola soutěže Porta. Z této soutěže si kapela Děvčice
odvezla 3. místo a cenu diváka. Letos měly Děvčice spoustu
koncertů, ať už to bylo při Jízdě králů ve Vlčnově, na koštu burčáku
v Huštěnovicích nebo na Folkoláčku v Uherském Hradišti.
Koncertní vystoupení měly i mimo náš region. V Poříčanech u Prahy
zahrály při výročí založení místního hasičského sboru. V Bučovicích
vystoupily se svým programem v kulturním domě. Děvčice se
prezentují i na různých charitativních akcích. V tomto roce to bylo na
akcích Charity Uherské Hradiště.
Kapela každoročně pořádá hudební tábor „Talenti z ranče“, který se
koná v srpnu na ranči Rovná na Košíkách. Děti se během týdne učí
hrát na různé hudební nástroje a také se zdokonalují ve zpěvu. Tábor
vyvrcholí závěrečným koncertem pro rodiče dětí.
Děvčice zahrály na křtu CD cimbálové muziky Ohnica. V rámci
programů Slavností vína a otevřených památek koncertovaly 13. září
na muzikantských lodích. V předvánočním čase se do Uherského
Hradiště vrátily vánočním koncertem na Masarykově náměstí.
Klub dobré pohody se v roce 2014 pravidelně nescházel na Klub dobré pohody
schůzkách, přesto se členky zapojily do dění v obci. V únoru klub
zorganizoval besedu „Jak se šijí boty“. Ženy z Klubu dobré pohody
také vypomohly při závěrečném fašankovém posezení nebo již
tradičně pomáhaly připravovat růže na máj.
Sdružení pro výstavbu kaple Svatého Ducha v Podolí v letošním roce Sdružení pro
organizačně zajistilo Tříkrálovou sbírku pro Charitu. Dne 8. června výstavbu kaple
proběhla Slavnost seslání Ducha svatého s vypouštěním holubic. Na Svatého Ducha
Štědrý den se poprvé konala půlnoční mše v kapli Svatého Ducha.
V letošním roce se v naší obci konala Tříkrálová sbírka, kterou Tříkrálová sbírka
zaštítila Oblastní charita v Uherském Hradišti. Tři skupiny koledníků
vykoledovali 4. ledna v Podolí celkem 20131,- 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: Julianna Breznaiová, Antonín Štěrba, Jakub Jakšík,
Ondřej Jakšík, Albert Mikula, František Majíček a Sebastian Šobáň.
Besedu jak poskytovat první pomoc, vedla 16. února MUDr. Jana Nebojte se
Ferencová se svým manželem MUDr. Michalem Ferencem. Přítomní první pomoci
si mohli prakticky vyzkoušet masáž srdce a odnesli si letáček se
stručným popisem, co dělat v situacích, kdy je ohroženo zdraví.
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20. února zorganizoval Klub dobré pohody besedu „Jak se šijí boty“. Jak se šijí boty
Hostem byl ševcovský mistr, Ing. Pavel Vojnovský ze Zlína, který
povídal o ševcovském řemesle, o rozdílech ve výrobě bot dnes
a v minulosti. Poradil nám, jak nakupovat boty, jak si nechat ušít
boty na míru. Beseda se vedla i o krojové obuvi.
Výroční schůze zahrádkářů se v roce 2014 uskutečnila v pátek 21. Výroční schůze
února. Hlavním bodem schůze byla volba nového vedení organizace. zahrádkářů
Výbor byl následně zvolen v tomto složení:
předseda: Libor Hanáček
člen výboru: Michal Paška
člen výboru: Ing. Miroslav Křižka
člen výboru: Antonín Hanáček
člen výboru: Antonín Klvaňa
člen výboru: Alois Jakšík
člen výboru: Rostislav Toman
předseda kontrolní komise: Zbyněk Křen
člen kontrolní komise: Miroslav Koníček
člen kontrolní komise: Karel Křivák.
Po zprávě, kterou přednesl předseda organizace Libor Hanáček,
proběhlo ocenění členů. V tomto roce to byli Antonín Hanáček, Jan
Malina a Josef Raclavský.
Diskusi obohatil o své vystoupení Jiří Vratislavský z Popovic, který
všechny přítomné seznámil s tím, jak si nejen na jaro, ale i po celý
rok počínat na zahrádkách. O hudební doprovod se opět postarali
muzikanti z Komni.
28. února se do ulic naší obce vydala v maskách padesátka dětí Dětský fašank
z mateřské školy za doprovodu ostatních dětí a maminek, aby si
připomněli jaké je to slavit fašank.
V sobotu 1. března se po pěti letech uskutečnil v Podolí fašank. Fašank
Masopustní průvod vyrazil s úderem třinácté hodiny odpolední od
budovy obecního úřadu v čele s obecním policajtem a trakařem ZD
Podolí na obchůzku po vesnici.
Ani tentokrát nechyběli krojovaní účastníci včetně velmi pěkných
Napoleonových uniformovaných vojáků. Také řada vojenských
hodností se sešla – praporčík, podplukovník a plukovník. Nechyběla
ani smrtka, kat Mydlář, broučci a řada dalších masek. Na všechno
zpovzdálí dohlížel pan farář. U každého zastavení, a bylo jich více
než 25, Podolské Frišky zatancovaly šavlový tanec.
Fašančáři měli letos k dispozici zbrusu novou šavli, kterou pro tuto
příležitost vytvořil místní kovář – Vítězslav Bobčík.
Za krásného skoro jarního počasí se masopustního průvodu
zúčastnilo na 30 masek. Fašančáři byli obdarování koblížky, božími
milostmi, obloženými chlebíčky, špekem a samozřejmě výbornou
slivovicí. Masopustní odpoledne uteklo za neustálého zpěvu velmi
rychle.
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Přestože bylo deštivé počasí, kulturní dům byl 16. března plný Dětský karneval
různých masek. Program obohatil kouzelník Michal Kovařík. Děti si
mohly pohladit živou hrdličku. Tradičně velký ohlas měla bohatá
tombola, a komu se zdálo, že jeho karnevalovému outfitu něco chybí,
mohl si nechat namalovat něco pěkného na obličej.
V sobotu 29. března uspořádali zahrádkáři v Kulturním domě Košt slivovice
v Podolí 9. ročník koštu slivovice. Letos se sešlo celkem 36 vzorků,
a tak vybrat nejlepší slivovici z takového množství nebylo vůbec
jednoduché. Nakonec však bylo v kategorii slivovice pořadí prvních
tří následující:
1. Antonín Klvaňa, č.p. 230
2. Michal Paška, č.p. 234
3. Libor Hanáček, č.p. 259 a Miroslav Křižka, č.p. 255.
Letos jsme se již potřetí sešli 4. dubna u společného nocování Noc s Andersenem
v knihovně. Celkem 14 dětí se vydalo na dobrodružnou cestu
s komisařem Vrťapkou. Naše výprava začala v dílně místní
keramičky Gabriely Majíčkové, která nám ukázala výrobky z jemné
keramiky. Mladší děti pak modelovaly z hlíny figurky, starší děti si
vyzkoušely práci na hrnčířském kruhu.
Po návratu do školy se rozběhlo pátrání po pokladu. I přes velkou
tmu plnou strašidelných bytostí se nakonec podařilo poklad vypátrat.
Ze strašidelné bytosti se vyklubal místostarosta obce se svým
jezevčíkem. Místostarosta dětem o půlnoci předčítal z knížek.
Následující den ráno se děti rozcházely s pocitem, že i v Podolí se dá
zažít to pravé dobrodružství.
Po dlouhých 38 letech se opět vydaly do ulic Podolí skupinky Královničky aneb
holčiček s létečky. O obnovení zvyku Královničky aneb nosení Nosení létečka
létečka se přičinilo Občanské sdružení Folklor a kultura v Podolí
a Ženský pěvecký sborek Pdolské Frišky. Z výpovědí pamětníků se
dohledal nápěv písně „Stála panenka Maria“ tak, jak se v Podolí
zpíval dřív.
A tak na smrtnou neděli vyrazilo v kroji s borovičkami ozdobenými
krepovými kytičkami, papírovými kvítky a vyfouknutými vajíčky
celkem 22 holčiček. Tyto doprovodilo 10 maminek a babiček v kroji,
aby přinesly symboly jara do každé domácnosti.
Symbolicky na Den Země – 22. dubna bylo nainstalováno v Podolí Nové budky
6 ptačích budek. Budky byly zakoupeny za peníze, které se vybraly pro ptáky
během letošní fašankové obchůzky. V parku u kulturního domu, ve
školní zahradě, v zahradě mateřské školy a na hřišti ve Žlebě tak
najdou svůj nový domov špaček obecný, sýkora modřinka, sýkora
koňadra a rehek zahradní.
Také letos 30. dubna občané Podolí postavili společně máj a poté Stavění máje
v přátelské atmosféře společně poseděli na návsi u obecního úřadu.
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Podolí má své zástupce, kteří jsou členy Sboru dobrovolných hasičů Hasičská
Míkovice. Jsou to mladí hasiči – Adam Škrášek, Pavlína soutěž žáků
Frydrychová, Jakub Ševčík, Veronika Ševčíková a Lukáš Frydrych
a také jejich vedoucí Daniela Frydrychová. 2. května se na soutěži
„O pohár starosty Bílovic“ mladší žáci umístili na 1. místě a starší
žáci na 2. místě.
V sobotu 10. května se uskutečnil zájezd na Florii Kroměříž. Zájezd zahrádkářů
Zahrádkáři uspořádali tuto akci nejen pro své členy, ale i pro ostatní na Florii Kroměříž
obyvatele Podolí. Na jarní výstavě Floria jsme letos obdivovali
krásné květy tulipánů, narcisů, lilií, rododendronů a azalek. Také
mnozí z nás dokoupili to potřebné, co nám do zahradnické výbavy
schází.
Po návštěvě výstavy jsme absolvovali prohlídku kroměřížských
arcibiskupských sklepů s průvodkyní, která nám řekla spoustu
informací o jejich historii. Nakonec nemohla chybět ani závěrečná
degustace vín.
V příjemném prostředí Amfíku Bukovina v Popovicích se poslední Jarmark řemesel
květnový den konal „Jarmark řemesel“ za velké účasti zástupců
z Podolí. Svým kovářským uměním se prezentoval Vítězslav Bobčík.
V programu pak vystoupilo 11 Frišek a 21 Friščat.
Krajina v okolí obce Podolí je krajinou převážně zemědělskou. Prohlídka pastevního
Svahy stoupající z říční nivy řeky Olšavy jsou poměrně strmé. areálu Josef Fiksela
A půdy vyskytující se na těchto svazích patří k půdám ohroženým
vodní erozí. Přitom platí, že každý kilogram odplavené hlíny je
nenávratně ztracen a znamená trvalé snížení kvality půdy na
zemědělských pozemcích.
Zatravnění erozí ohrožených pozemků a zásadní změna způsobu
jejich využívání, kterou začal praktikovat soukromý zemědělec Josef
Fiksel, je nejenom cesta správným směrem, ale především cesta
zdravého selského rozumu. Cesta, která pomůže zachránit mnoho tun
kvalitní zemědělské půdy. O tom všem se mohli přesvědčit také
občané Podolí 31. května při prohlídce pastevního areálu Josefa
Fiksela.
1. června vyrazila poprvé čtveřice sekáčů s kosou brzy ráno do Kosecké písně
zámeckého parku v Buchlovicích. Zde se s ostatními účastníky
Koseckých písní pustili do sečení trávy. Za neustálého zpěvu
pokosili všechnu trávu v areálu zámeckého parku.
Ve stejný den po obědě připravila ČOS Sokol Podolí pro děti k jejich Sokolský den dětí
svátku krásné sportovní odpoledne. Počasí vyšlo na jedničku.
O zábavu všeho druhu nebyla nouze. Nechyběla oblíbená lanovka
a letos opět i střelba ze vzduchovky. Když k tomu přičteme ještě
voňavé a křupavé špekáčky, tak máme zase jednu moc vydařenou
dětskou akci.
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Peloton v čele s Josefem Zimovčákem vyrazil 5. června z Brna. Za Peloton
cíl si dal prostřednictvím projektu „Na kole dětem“ podporu Na kole dětem
onkologicky nemocných dětí. Bohužel již během prvního dne této
tour měl pan Zimovčák nehodu, při které upadl do bezvědomí
a skončil v nemocnici.
Místo něj 6. června vedl peloton z Uherského Hradiště na velocipedu
Milan Pavlík z Podolí. Ten celý peloton přivedl k nám na náves, kde
je přivítal ve fraku a cylindru u dřevěného kola místostarosta obce
Jaromír Hastík.
Velkým překvapením poté bylo, když z doprovodného vozidla
vystoupil i Josef Zimovčák. Se všemi občany se následně pozdravil
a vyfotografoval. Po malém občerstvení se peloton vydal na další
cestu přes Drslavice a Luhačovice do Zlína.
Svatodušní pouti přálo v neděli 8. června počasí. Po slavnostní mši Slavnost seslání
vypustil otec Josef Josefík s dětmi holubice. Za doprovodu Ducha svatého
cimbálové muziky Vinár zazpívaly Podolské Frišky a mužští zpěváci
z Podolí. Na prosluněném nádvoří kaple Svatého Ducha panovala
příjemná sváteční atmosféra.
Po jarním žhářském činu byla opět opravena myslivecká chata Prohlídka
v Lipinách. Během slavnostní prohlídky dne 21. června byly zrekonstruované
zpřístupněny prostory zrekonstruované chaty. Členové Mysliveckého myslivecké chaty
sdružení Boří Míkovice – Podolí přivítali na prohlídku nejen své
členy s rodinnými příslušníky, ale i další obyvatele obce.
S červencovým příchodem P. Roberta Pokrywky do farnosti Nový farář
Popovice se oživil také duchovní život v Podolí. Nový farář slouží ve farnosti Popovice
v Kapli Svatého Ducha mše dvakrát týdně. Ve čtvrtek od 18.30 hodin
a v neděli od 10.30 hodin. Navíc se nyní v našem svatostánku
odehrávají i významné události v životě věřících. V srpnu byly
slavnostně pokřtěny 3 děti.
I když se letos zdálo, že počasí Slavnostem vína a otevřených Slavnosti vína
památek v Uherském Hradišti přát nebude, počasí se přece jen a otevřených
umoudřilo a krojované neodradilo. 13. září Obec Podolí v kroji památek
reprezentovala šedesátka krojovaných. Byli mezi nimi Podolské
Frišky s Friščaty, Podolští Sekáči, ale také folková kapela Děvčice
a ostatní krojovaní.
V neděli 14. září proběhla ustavující schůze místní organizace České Založení místní
strany sociálně demokratické. Zakládajícími členy místní organizace organizace ČSSD
jsou Libor Baičev, Lukáš Frydrych, Petr Frydrych, Ing. Vladimír
Mana a Zdeněk Škarpa. Nejstarší politická strana v České republice
má od letošního roku svoji organizaci také v naší obci.
20. září odpoledne se sešli na fotbalovém hřišti vyznavači sportu, Sportovní
dětského dovádění a dobré zábavy. Na začátek vystoupily břišní odpoledne
tanečnice z taneční skupiny Kalila z Kunovic.
22

Soutěžní klání probíhalo na travnaté ploše fotbalového hřiště. Ať už Sportovní
to byly sportovní disciplíny s fotbalovým míčem, střelba ze odpoledne
vzduchovky nebo hod granátem. Vystaveny byly RC modely aut,
historická kola i vozidlo rychlé zdravotnické záchranné služby. Za
hřištěm se proháněly off-roady pana Jana Torala. Na závěr odpoledne
se předvedli mladí hasiči z Míkovic.
V krásné nedělní odpoledne 12. října přijali farníci z Podolí Návštěva fary
a Popovic pozvání od místního faráře Roberta Pokrywky k návštěvě v Popovicích
fary v Popovicích. Během posledních dvou měsíců zde proběhla
zevrubná rekonstrukce zchátralé budovy, na jejíž opravě se všichni
vydatně podíleli. Pan farář všem poděkoval a odpoledne se
proměnilo v neformální setkání na farní zahradě. Zahrát přišla
dechová hudba Boršičanka. Co víc si přát, než aby takových milých
setkání Podolanů a Popovjanů bylo do budoucna více.
Třetí říjnovou sobotu ožilo Podolí zpěvem a tancem. Počasí na hody Hodové slavnosti
přálo a sluníčko vytáhlo do ulic obce úctyhodný počet 110
krojovaných. Hodinu po poledni sloužil hodovou mši v Kapli
Svatého Ducha P. Robert Pokrywka a P. Norbert Nawrath z farnosti
Boršice u Blatnice. Během mše zněly nejen varhany, na které hrál
Vlastimil Vlachynský, ale také několik scholových písní v podání
Podolských Frišek a dalších zpěvaček.
Po hodové mši se mohli všichni před kaplí zaposlouchat do písní
Ženského pěveckého sborku Podolské Frišky a Mužského sboru
Podolští Sekáči.
Po krátké obchůzce přes Pocestí a Záhumní pak na návsi u Obecního
úřadu proběhl odpolední program „Tak sa u nás zpívá a tancuje“ za
doprovodu cimbálové muziky Vinár. V něm se vystřídala skoro
devadesát účinkujících – děti ze základní a mateřské školy, Ženský
pěvecký sborek Podolské Frišky, Mužský sbor Podolští Sekáči
a další děti z Podolí - Friščata, jejichž nácvik si vzaly na starost právě
Podolské Frišky. Friščat vystoupilo třicet.
Kromě vystoupení bylo možno zakoupit si výrobky pro radost od
Jitky Jánské, sponky a doplňky do vlasů od Kateřiny Vaculíkové či
lahodný burčák od Zahrádkářů.
Hodové veselí doplnila v sobotu 18. října výstava historických kol. Výstava
Na čtyřicet kol a mnoho dalších dobových doplňků představil historických kol
v kulturním domě Milan Pavlík ze Žlebu. Výstava mapovala vývoj
kol od nejstarších až po ty novodobé. Vystaveny byly 4 věrné repliky
dřevěné drezíny z roku 1817, 2 repliky kostitřasu a také 2
velocipedy, na kterých je možno Milana Pavlíka vidět i v ulicích
Podolí.
Nejstarším originálem a nejcennějším kolem výstavy byl bezpečník
z roku 1890. Neméně zajímavými kusy na výstavě byly například
dětské „sajdkáry“ ke kolům a proutěné sedačky pro děti. Dále kola,
které nechal pro své zaměstnance vyrábět Baťa či kolo, které
vyráběla firma R. J. Starý z Uherského Hradiště.
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K vidění byla i různě stará dětská kola včetně dětského velocipedu, Výstava
který v roce 1987 vyrobil pro svého vnuka Vítězslava Bobčíka jeho historických kol
dědeček – podolský kovář – Antonín Ševčík.
V posledních letech věnovalo vedení obce spoustu času na přípravu Mokřady a tůně
projektu malých tůní a mokřadů v údolí Podolského potoka. zpravodaj
Příprava, zpracování projektu i vlastní administrace žádosti o dotaci
z Operačního programu životního prostředí nebyl jednoduchý úkol.
Za jeho úspěšné vyřešení je třeba poděkovat nejenom vedení obce,
ale také dalším lidem, mezi které patří Pavel Podškubka. Ten ke
zdárné realizaci projektu poskytl vlastní pozemky.
Mezi Pavlem Podškubkou a Obcí Podolí je uzavřena smlouva
o právu provést stavbu tůní a mokřadů. Právo Obce Podolí jako
stavebníka bylo v případě této smlouvy sjednáno bezúplatně a na
dobu neurčitou. Pavel Podškubka jako vlastník pozemku souhlasil
s udržitelností projektu po dobu minimálně 10 let od jeho realizace.
Agentura ochrany přírody a krajiny označila projekt za přínosný
a užitečný pro podporu vyšší míry biologické rozmanitosti krajiny
v okolí obce Podolí. Vedle toho budou mokřady a tůně plnit funkci
prostoru pro zachycení přívalových dešťů. Společně se zatravněním
některých pozemků pomůže tento projekt snížit množství ornice,
která se opakovaně splavuje do vodních toků.
Na základě popsaných pozitivních přínosů projektu poskytl Státní
fond životního prostředí Obci Podolí maximální možnou míru
dotace. S minimálními náklady tak může naše obec zrealizovat
projekt, který bude užitečný nejenom pro přírodu, ale také pro nás
všechny, kteří máme krajinu v okolí obce Podolí rádi a chceme, aby
v ní zůstalo i pro naše děti co nejvíc živých a zajímavých koutů.
15. listopadu uspořádali noví zastupitelé obce v čele se starostkou Přátelské posezení
Bc. Janou Rýpalovou a místostarostkou Ing. Jarmilou Kasperovou s novými zastupiteli
neformální přátelské posezení s občany obce. Nová starostka
představila své spolupracovníky a u každého z nich zmínila oblast,
které se bude věnovat v následujícím volebním období. Poděkování
patří Mysliveckému sdružení Boří Míkovice – Podolí, které na tuto
akci věnovalo srnu, ze které byl připraven výborný guláš.
O týden později proběhla tradiční beseda s důchodci. V programu Beseda s důchodci
vystoupily se svým pásmem děti z mateřské školy. Kulturním
domem zazněly i písně v podání Podolských Sekáčů. Své místo měl
na pódiu i lidový vypravěč. Závěr besedy patřil opět dechové hudbě
Pohoda z Hluku.
V pátek 5. prosince se v kulturním domě uskutečnilo „Mikulášské Mikulášské zpívání
zpívání u stromečku“. Děti ze základní školy za doprovodu paní u stromečku
učitelky Moniky Mitanové navodily svým zpěvem předvánoční
atmosféru. S Podolskými Sekáči si poté zazpíval koledy celý sál.
Mikuláš, anděl a čert děti odměnili za básničku či písničku nadílkou.
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Česká obec sokolská, Sokol Podolí uspořádala v kulturním domě Mikulášská beseda
následující den jubilejní dvacátou Mikulášskou besedu u cimbálu. u cimbálu
Cimbálová muzika Mladí Burčáci v čele s primášem Zdeňkem
Staškem vytvořila malebnou adventní náladu. Podolské Frišky
s Friščaty vesele a rozverně ukázali, jak nahlíží mladí čertíci na
maminky. V dalším, vánočně laděném bloku, se Frišky předvedly
coby půvabné červenočerné dámy s koledami. Jejich závěrečná píseň
„Půlnoční“ od Václava Neckáře měla obrovský úspěch.
Členové Sokola připravili pro návštěvníky nejen bohatou tombolu,
ale i fotografie z minulých ročníků besed. Pořadatelé byli velmi mile
překvapeni vysokou účastí na letošní besedě. Ta představovala 170
hostů, mezi kterými panovala radostná nálada až do pozdních
nočních hodin.
Fotografie z aktivit našich spoluobčanů přináší kalendář obce Podolí Kalendář
na rok 2015. Nechybí v něm ani potřebné informace o svozu na rok 2015
komunálního odpadu a plastů.
V neděli 21. prosince odpoledne se uskutečnila v kulturním domě Výstava andělů
výstava andělů. Na úvod se o sváteční náladu postarala šestice Frišek
s Friščaty. Zpestřením adventního odpoledne byla ukázka pečení
vánočních oplatků. Toto sladké umění předvedla se svou dcerou paní
Májíčková z Vlčnova. V ministáncích se prodávaly drobné ručně
vyráběné dárečky.
Hlavní část výstavy tvořili andělé, kterých se sešlo 230. K vidění
byly exponáty ze skla, porcelánu, keramiky, mramoru, dřeva, slámy,
korálků nebo papíru. Vystavení andělé byli malí i velcí, háčkovaní
i drátovaní. Žáci ze základní školy představili své úžasné výtvory
a děti z mateřské školy výstavu doplnily o andělské obrázky.
Po osmi letech od vysvěcení Kaple Svatého Ducha se 24. prosince Půlnoční mše
poprvé konala v Podolí půlnoční mše. Mši sloužil náš farář P. Robert v kapli Svatého
Pokrywka. Všichni lidé dobré vůle – věřící i nevěřící – společně Ducha
se svými bližními oslavili v kapli narození Ježíše Krista. Na mši
zvali obyvatele obce trubači – Martina Novotná na lesnici a František
Ševeček na trumpetu. Během večera zazpívaly Podolské Frišky
a Friščata. Slyšet bylo také Podolské Sekáče. Po skončení půlnoční
mše nechybělo před kaplí společné vinšování.
O dva dny později se uskutečnil v Kulturním domě v Podolí tradiční Štěpánský turnaj
Štěpánský turnaj ve stolním tenisu. Turnaj se i letos odehrál pouze ve stolním tenisu
v kategorii dospělých a zúčastnilo se ho 13 hráčů. Rozdělení byli do
dvou skupin. Z každé skupiny postoupily první čtyři hráči. Vítězem
se v tomto roce stal Dalibor Mitana.
Pořadí prvních tří bylo následující:
1. Dalibor Mitana
2. Libor Hanáček
3. Rostislav Toman.
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Poslední den v roce krásně svítilo sluníčko, teplota byla jen pár Silvestrovský pochod
stupňů pod nulou a krajina byla zasněžená. Toto nádherné počasí
přilákalo rekordní počet účastníků tradičního výšlapu. Po staré cestě
přes Veletiny do Hradčovic vyrazilo letos 60 dětí a dospělých.
Pohyb obyvatel v roce 2014 byl následující:
narození:
9
zemřelí:
9

Obyvatelstvo

Datum a jména narozených občánků:
4.3. Jakub Jakšík č.p. 132
4.3. Ondřej Jakšík č.p. 132
20.3. Albert Mikula č.p. 292
30.4. František Majíček č.p. 257
15.5. David Sviták č.p. 160
15.5. Tereza Svitáková č.p. 160
17.5. Sebastián Šobáň č.p. 242
6.7. Noemi Hrdinková č.p. 150
26.8. Natálie Brejchová č.p. 190
V letošním roce nás navždy opustili tito občané:
17.1. František Ruman č.p. 105 – 94 let
18.1. František Kryštof č.p. 221 – 73 let
29.4. František Vagdal č.p. 98 – 72 let
17.5. Bohumil Kenjo č.p. 95 – 83 let
24.5. Tereza Svitáková č.p. 160 – 9 dní
12.7. Marie Vysloužilová č.p. 138 – 82 let
27.8. Josef Vala č.p. 120 – 68 let
15.9. Leona Hanáčková č.p. 123 – 39 let
2.11. Antonín Crla č.p. 76 – 63 let
K 31. prosinci 2014 měla naše obec 872 obyvatel.
Končí zápis kroniky obce za rok 2014 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. Navíc se k nim
přidal i nově vzniklý Mužský sbor Podolští Sekáči, tak se snad
i v tom příštím roce máme opět na co těšit.
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