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Vážení občané. V této rubrice Vás budu informovat o zrealizo-
vaných záměrech zastupitelstva a o našich budoucích dlouhodo-
bých i krátkodobých plánech.

Co možná nevíte

- Kladná bilance obce: V minulém volebním období získala 
naše obec z dotací 13,596 mil Kč. V historii Podolí se jedná 
o dosud nejvyšší částku, jakou kdy zastupitelé dokázali na do-
tacích pro obec zajistit. Nové zastupitelstvo využije předcho-
zích zkušeností a bude pokračovat v trendu získávání dotací 
na opravy stávajícího majetku a pořizování nového i v tomto 
volebním období.

- Rekonstrukce kříže: V listopadu loňského roku jsme spo-
lečně posvětili zrekonstruovaný kamenný kříž. Oslovili 
jsme Ministerstvo zemědělství, které přispělo dotací ve výši 
126.000,- Kč. K opraveným pomníkům u školy nám přibyla 
další památka, která získala svůj krásný původní vzhled.

- Investice ve školce: Před začátkem zimy jsme u mateřské 
školky rozšířili zpevněné plochy k parkování. Zároveň obec 
zorganizovala výsadbu zeleně v zahradě mateřské školky 
pod vedením Ing. Barbory Bobčíkové. Ta výsadbu a úpravy 
navrhla. Sázet pomáhali rodiče i děti. Obec investovala částku 
76.000,- Kč.

- Naučná stezka: Pozornějším občanům určitě neunikl zvý-
šený pohyb nad ulicí Žleb, kde je dokončena naučná stezka 
s názvem “Les pro všechny v Podolí”. Stezka je výsledkem 
snah zastupitelů zpřístupnit hravou formou toto území ná-
vštěvníkům za současného respektu k vyskytujícím se živo-
čichům. Vznikla na trase branných závodů Veselý Hluboček 
pořádaných spolkem Záraza. Na stezce jsou umístěny naučné 
tabule, altány s posezením, stojany na kola a odpadkové koše.  
Zvláštností jsou informační sloupky se zvířátky a sochy zvířat, 
které vzešly z loňského řezbářského sympozia. Úhradu nákla-
dů s vybudováním stezky zajistili zastupitelé z dotace ve výši 
350.000,- Kč. Stezka je již volně přístupná veřejnosti.

Co připravujeme

- Pokračujeme v  získávání dotací: Na přelomu roku jsme 
chystali další investiční akce a také žádosti o dotace. Podali 
jsme tři žádosti na Ministerstvo životního prostředí do různých 
operačních programů. Nejdříve na akci Obnova krajinných 

prvků. V lokalitě Přední díly bychom na pozemcích o rozlo-
ze 2,5 ha chtěli vysadit krajinnou zeleň. Ta by měla důležitou 
protierozní funkci a bránila by splavování ornice. Současně by 
se stala útočištěm drobné zvěře a ptactva. Projekt počítá s vý-

sadbou keřů a stromů ovocných i neovocných s realizací na 
podzim letošního roku. Hodnota projektu je 1.700.000,- Kč.

- Digitální povodňový plán: V prosincovém termínu jsme po-
dali žádost na vypracování Digitálního povodňového plánu, 
který obci dlouhodobě schází. 

- Zateplení školy a výměna kotle: V lednu jsme odevzdávali 
žádosti o dotace na zateplení budov a výměnu zdroje tepla. 
Budova naší základní školy potřebuje obojí. Navíc jsme přidali 
výměnu rozvodů plynového topení. Celkově se jedná o částku 
7.000.000,-Kč. Na novém vzhledu fasády se spolupodílel náš 
místní architekt Ing. arch. Martin Fornůsek, který také navrhl 
novou podobu školního dvora a již dříve spolupracoval se za-
stupitelstvem na velmi zdařilé rekonstrukci Podolského ráje 
a navrhl úpravu fasády na budově mateřské školky.

- Výměna povrchu hřiště: Přehoupli jsme se do měsíce úno-
ra, kdy přijímá žádosti o dotace Ministerstvo pro místní roz-
voj. Tam jsme do různých programů podali žádosti o dotace 
na výměnu zpevněné plochy na dětském hřišti na Záhumní. 
Nerovný asfaltový povrch nahradíme za umělý. Hřiště bude 
využitelné pro košíkovou, fl orbal, tenis a jiné sporty.  Rozšíří se 
i možnosti cvičení žáků naší základní školy na čerstvém vzdu-
chu. Požadovaná částka je ve výši 1.700.000,- Kč. 

- Oprava zvonice: Ministerstvo pro místní rozvoj zatím 
každoročně vyhlašuje dotace na obnovu drobných sakrálních 
staveb.  Další žádost v hodnotě 600.000,- Kč proto směřovala 
k záměru opravy staré kaple (zvonice), kde je třeba vyřešit vzlí-
nání vlhkosti do obvodového zdiva, opravu dřevěného scho-
diště, výměnu dlažby v přední části a modernizaci zvonění 
pomocí elektrického pohonu. 

- Revitalizace kulturního domu: Poslední zatím podanou 
žádostí je žádost o Revitalizaci kulturního domu. Poprvé je 
možné ve vyhlášeném podprogramu Podpory obnovy a ro-
zvoje venkova získat až 10 mil. korun.  Investičním záměrem 
je opravit stávající budovu a přistavět menší přísálí, kuchyni 
a toaletu pro zdravotně hendikepované.

- Kanalizace a likvidace odpadních vod: Započaly také prá-
ce na projektové dokumentaci obecní kanalizace a likvidace 
odpadních vod.  Splaškové vody budou svedeny potrubím do 
přečerpávací stanice a odtud na přivaděč do Popovic. Ten je 
připraven tyto vody pojmout a dále čerpat na čistírnu odpad-
ních vod v Uherském Hradišti. Projekt se musí také vypořádat 
s opravou stávající kanalizace, v některých místech s vybudo-
váním úseků nových. 

- Žádný odkup, pouze věcná břemena: V této souvislosti bu-
dou s vlastníky dotčených pozemků uzavírány smlouvy o věc-
ných břemenech. Pozemky nebude obec vykupovat. Chtěla 
bych Vás touto cestou požádat o vstřícnost. Bude totiž záviset 
i na majitelích pozemků, zda bude projekt úspěšně dokončen.

O všech výsledcích našeho snažení Vás budu průběžně infor-
movat. Zatím nám držte palce. Získání dotací by nám velmi vý-
razně vylepšilo obecní rozpočet a umožnilo rychlejší rozvoj obce.

Nejen dotacemi a fi nancemi je ale obec živa. Proto se těším na 
setkání s Vámi na některé z akcí Podolského tmelu.

Vážení spoluobčané. Přeji Vám klidné a pohodové nadcháze-
jící dny plné sluníčka.

Jana Rýpalová, starostka

Starostka aktuálně

Obecní úřad
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Uklízíme Podolí
A tak jsme se opět připojili k celore-

publikové akci Ukliďme svět, ukliďme 
Česko. V pátek 5. dubna čekalo před 
obecním úřadem kolem sedmnácté ho-
diny přes čtyřicet dobrovolníků. Starost-
ka rozdělila děti i dospělé do skupinek 
a přidělila úsek, který prošli a do červe-
ných igelitových pytlů vkládali to, co dle 
jejich soudu nepatří na zem, ale do od-
padů. S potěšením musím konstatovat, 
že Podolí je relativně čisté, černé sklád-
ky vymýcené a odpadků je čím dál tím 
méně. Celkem se sebral necelý kontejner 
nepořádku. Směrem na Míkovice chodí 
nějaká skupina či jednotlivci, kteří mají 
rádi vodku z placatice. Těch se na sva-
hu pod silnicí našlo téměř padesát a tři 
pneumatiky k tomu. Kuřáky žádám, aby 
nedopalky neodhazovali na zem, ale do 
košů, a pokud máte rádi pivo, tak vršky 
od sklenic dejte do kapsy a ne na zem. 
Na jednom místě u hlavní silnice je toho-
to nepořádku hodně. Že by nějací rybáři 
debatovali o úlovcích a při cigárku a piv-
ku vyhazovali odpad z auta ven? 

Děkujeme dobrovolníkům za pomoc 
a také těm, kterým není Podolí lhostejné 
a uklízí poctivě svůj nepořádek v průbě-
hu celého roku.

Jarka Kasperová

Svozy odpadů 

v následujícím 

období

1.5. 2019 Svoz komunálního odpadu

13. 5. 2019 Svoz plastů

15. 5. 2019 Svoz komunálního odpadu

29. 5. 2019 Svoz komunálního odpadu

10. 6. 2019 Svoz plastů

12. 6. 2019 Svoz komunálního odpadu

26. 6. 2019 Svoz komunálního odpadu

Podolský tmel

Podolský tmel
Další sezóna Klubu dobré pohody je za námi
Klub dobré pohody pod vedením paní Dagmar Doleželové 

se v Podolí začal formovat v roce 2003. Od té doby poskytuje 
pravidelně či příležitostně, převážně v zimním období, volnoča-
sové aktivity pro seniory, ale i další občany z Podolí. 

Poslední sezóna Klubu se přestěhovala do přívětivějšího 
prostředí Podolského ráje, který je k různým setkáváním oby-
vatel Podolí určený a nutno říct, že poskytuje velmi dobré a pří-
jemné zázemí.

Tentokrát se Klub dobré pohody věnoval hlavně historic-
kým tématům, ponejvíc ze života naší obce. Při listopadovém 
setkání bylo hlavním tématem povídání a historické fotogra-
fie ze začátku minulého století. Prosincová schůzka pak patři-
la připomenutí otevírání obchvatu obce na konci roku 2003. 
Nad fotografiemi a videi z této akce jsme se dobře pobavili a (v 
mnoha případech už sotva) poznali spoustu našich známých a 
sousedů, i těch, co už nejsou mezi námi. Leden patřil jízdě králů 
v Podolí a také událostem kolem střelby v parlamentu v Praze, 
kterou měl na starost mlynářský pomocník Šebek z Podolí. Úno-
rová schůzka pak byla věnována historii podolské kapličky a na-
šich zvonů a konečně poslední březnová schůzka byla plná fo-
tek a vzpomínek na slavná divadelní léta ochotnického souboru 

z Podolí. Byť poslední hry byly uvedeny na konci padesátých 
let, i tak s námi hezký podvečer strávilo hned několik hereček, 
které před onými šedesáti lety s ochotníky v Podolí hrály ne-
jednu divadelní hru. Krásně se nám vzpomínalo jak na divadlo 
v hospodě, později v kulturním domě, tak také na všechny další 
události, které k dějinám našeho krásného Podolí patří.

Za Klub dobré pohody – Dáša Vacková
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Královničky přinesly do Podolí jaro

Fašank
V sobotu 2. března po roce proběhl v Podolí fašank. 50 masek 

se sešlo v Podolském ráji u kaple Svatého Ducha. Letos se trasa 
fašankového průvodu změnila a šla se v opačném směru. V prů-
vodu bylo mnoho tradičních a originálních masek, jako jeptiška, 
mnich, slaměný panák, mušketýři, vodník, kovboj, kašpárek.

Hudební doprovod obstaral Josef Machálek spolu s Podol-
skými Sekáči. Šavlový tanec letos Podolské Frišky z důvodu 
malého počtu předvedly v každé části vesnice jen jednou. Ko-
nec průvodu byl opět v Podolském ráji, kde si všichni šťastně 
příchozí zanotovali fašančárské a slovácké lidové písničky. Po-
děkování patří všem, kdo se na dodržování znovu obnovené 
tradice podílí.

Jaroslav Míšek

Letos je to již šestý rok, co se mně spolu s kamarádkami Podol-
skými Friškami podařilo po více jak 40 letech v Podolí oživit zvyk 
nosení létečka. Samotným královničkám, jak se u nás nosení léteč-
ka nazývá, také letos předcházely dvě zkoušky v Podolském ráji. 
Tam si děvčátka s maminkami zopakovala písničku Stála panenka 
Maria a také si připravovala krepové růže, fáborky, papírové kvítky 
a vajíčka na svoje létečka. Na smrtnou neděli, tedy 7. dubna 2019, 

pak do ulic Podolí vyrazilo 19 děvčátek za doprovodu 9 maminek. 
V pěti skupinách se rozešly s nazdobenými borovicovými větvič-
kami do všech domů v Podolí, aby přinesly do domácností jaro 
a zahnaly zimu. Oproti loňskému roku, kdy holčičky čelily stude-
ném větru a teplotě -4°C, bylo letos počasí příjemné a sem tam na 
nás vykouklo i sluníčko. Jaro tak skutečně přišlo do vsi!

Dagmar Vacková
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Zprávičky z naší školičky

Valentýnský den

V rámci angličtiny jsme oslavili svátek 
sv. Valentýna, abychom dali najevo našim 
blízkým, že je máme rádi a také se sezná-
mili s pojmy, které k tomuto svátku neod-
myslitelně patří.

Ponožkový den

Dne 21. března se slaví tzv. ponož-
kový den na podporu dětí s Downovým 
syndromem. 21. proto, že jsou stejní 
jako my, jen mají odchylku 21. chromo-
zomu. Naše škola je podpořila tím, že 
jsme si každý oblékli dvě různé ponožky 
a poslali dětem pozdrav.

Divadelní představení

V pondělí 25. března jsme navštívili ve 
Slováckém divadle představení plné hu-
moru s názvem Tatínek 002. Ve vtipných 
scénkách se děti podívaly s rodinkou do 
lesa, k moři i do jejich bytu a dozvěděly 
se o tom, jak také mohou fungovat vztahy 
v rodině.

V hodinách čtení…

V hodinách čtení a psaní, které mají spojené dru-
háci a třeťáci, se učíme spolupráci, práci s textem, 
porozumění čtenému i vymýšlení nových příběhů.

Modrý den
Dne 2. dubna jsme modrým oblečením pod-

pořili děti i dospělé trpící poruchou autistického 
spektra. Takových lidí je v populaci mnoho a je 
třeba vědět, že žijí mezi námi a mnohdy o jejich 
poruše ani nemusíme vědět.

Družina
V družině děti často využívají prostory škol-

ního dvora i zahrady. Setkávají se tady s různými 
zvířaty, která je přijdou navštívit. Od koček přes 
pejska, slepice, ježka, který ve skladu dokonce pře-
zimoval až po jehňátko, které přiběhlo s Izabelkou.

Lapbooky 

Na zopakování učiva geometrie v 1. třídě 
jsme si vytvořili své první lapbooky. Práce na 
nich nás velice bavila.

Jana Buršová

Z knihovny

Noc s Andersenem
Březen je měsícem knihy a také velké knihovnické akce: Noc 

s Andersenem. I v letošním roce knihovna obce Podolí uspořádala 
další ročník. Pro mě, knihovnici, to byl již třetí ročník. Tento ročník 
měl rekordní účast. Přihlásilo se 22 dětí! A další tři jsem s těžkým 
srdcem z kapacitních důvodů musela odmítnout. 

Ale jak už to tak bývá, přišlo dětí v den akce 16. Ale i tento po-
čet stačil k překonání rekordu „mého“ prvního ročníku. Tématem 
noci byl Eduard Petiška a Helena Zmatlíková. V dnešní technické 
době by asi bylo pomalu vhodné organizovat večery mobilů či 
aplikací. Možná i děti očekávaly volnou zábavu, ale Noc s Ander-

senem je o knihách a četbě, a tak na děti čekala četba „pohádkové-
ho dědečka“ pana Doležela. Následovaly seznamovací hry, tvoření 
a nesměla chybět bojovka! Bojovka byla trochu akční, trochu po-
střehová, malinko strašidelná, ale především zábavná!

Po bojovce následovala sportovní část večera s opičí dráhou, 
malé občerstvení a hurá spinkat!

Ráno po snídani si všichni měli možnost sáhnout do kouzelné 
truhly a vytáhnout něco na mlsný zoubek. Děti se rozešly do svých 
domovů s úsměvem na tváři. 

Jitka Raclavská
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Z činnosti SK Podolí

Pozvánka na web i na hřiště
Vážení příznivci podolského fotbalu. Pokud vás zajímá 

dění okolo našeho klubu, co se děje na trávníku i mimo něj, 
či jak si vedeme, navštěvujte nás prosím na webových strán-
kách www.skpodoli.tode.cz a sledujte naši facebookovou 
stránku SK Podolí. Veškeré aktuální informace, zprávy, výsled-

ky, akce a hodnocení zápasů najdete přímo tam. Skrze tyto 
sítě s námi můžete být také v kontaktu, či vyjádřit svůj názor. 

Budeme se na Vás těšit, ať už online, nebo přímo na hřišti.
Děkujeme za Vaši podporu!

Eva Záchvějová

KOLO DEN DATUM ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ VÝSLEDEK
15. kolo Neděle 7.4.2019 15:00 Podolí Orel UH Brod 1 : 1

16. kolo Sobota 13.4.2019 15:30 Bojkovice B - Pitín Podolí :

17. kolo Neděle 21.4.2019 15:00 Podolí Bystřice p/L :

18. kolo Neděle 28.4.2019 15:00 Záhorovice Podolí :
19. kolo Neděle 5.5.2019 14:00 Žítková Podolí :

20. kolo Neděle 12.5.2019 15:00 Suchá Loz Podolí :
21. kolo Neděle 19.5.2019 15:00 Podolí Starý Hrozenkov ::
22. kolo Neděle 26.5.2019 14:30 Přečkovice Podolí :
12.kolo Neděle 2.6.2019 17:00 Komňa Podolí :
13.kolo Neděle 9.6.2019 15:00 Podolí Rudice :
14.kolo Neděle 16.6.2019 17:00 Korytná Podolí :

Z činnosti zahrádkářů

Výroční členská schůze zahrádkářů

V pátek 22. února se v kulturním domě v Podolí uskutečnila vý-
roční členská schůze místní organizace českého zahrádkářského 
svazu. V úvodu zhodnotil předseda organizace Libor Hanáček ve 
zprávě o činnosti rok 2018. V rámci svého vystoupení nastínil plán 
akcí na rok 2019.

Letošní rok je rokem volebním. A tak byl zvolen a doplněn vý-
bor základní organizace. Pro další období bude pracovat v tomto 
složení – předseda Libor Hanáček, členové – Michal Paška, Rosti-
slav Toman, Antonín Klvaňa, Antonín Hanáček, Alois Jakšík, Jaro-
slav Míšek, Vlastimil Rýpal, Marek Klvaňa a Petr Toman. Kontrolní 
komise byla zvolena ve složení – předseda Zbyněk Křen, členové 
– Miroslav Koníček, Karel Křivák a Jiří Richtr.

Hudební produkce byla v režii Josefa Machálka, který hrál ke 
zpěvu i tanci. Schůze končila po půlnoci, kdy zněly hity od skupiny 
AC/DC.  

Jaroslav Míšek

Košt slivovice
V sobotu 9. března uspořádali zahrádkáři v kulturním domě 

v Podolí už 16. ročník koštu slivovice. Celkem bylo přítomno 36 
účastníků. Degustovalo se 40 vzorků slivovice. Byly vytvořeny 2 
skupiny. Z každé skupiny byly vybrány 4 nejlepší vzorky, které po-
stoupily do fi nále.

V kategorii slivovice bylo konečné pořadí prvních tří následující:
1. Alois Jakšík
2. Michal Paška
3. Jiří Richtr.

Jaroslav Míšek

Brigáda zahrádkářů

V neděli 31. března se uskutečnila pravidelná jarní brigáda za-
hrádkářů ve školní zahradě. 16 členů místní organizace vyrazilo 
s ručními pilkami, zahradnickými nůžkami a dobrou náladou oře-
zat ovocné stromky. Na konci brigády bylo za nimi vidět velký kus 
odvedené práce.

Jaroslav Míšek
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Slibný začátek sezóny 
Kilo klobásek, gymnastický míč a pytel psích pamlsků dovezl 

do Podolí pes Jack, když zvítězil v Milovicích v běhu Agility BASIC. 
Trať o dvanácti překážkách zdolal při rychlosti 3,67 m/s za 31,33 
sekund s jedním odmítnutím a byl ohodnocen známkou „velmi 
dobrá“. Ve své kategorii stál sice jen proti dalším třem soupeřům, 
ale s mnohem zkušenějšími psovody. Na trati bylo mokro, občas 

pršelo a celkem se sjelo na 90 startujících týmů z celé republiky. 
Naše nervozita se podepsala na zbývajících bězích, takže další 
vítězství se již neopakovalo, ale ostatní závody již byly nároč-
nější a určené pro vyšší kategorie. Proto jsme z Milovic odjížděli 
s dobrým pocitem z hezky zúročeného zimního tréninku.

Štěpánka Míšková 

Za tajemstvím Starého Světlova
Tak byla motivována naše druhá vy-

cházka na Provodov a zříceninu Starého 
Světlova. Nepřízeň počasí malé sokoly ne-
odradila. Auty se přesunuli do Řetechova.  
Drobně poprchalo a mrholení provázelo 
první část cesty. Dvanáct dětí a deset do-
spělých se zabralo do her nebo do vyprá-
vění pověstí natolik, že nepostřehli konec 
deště. V lesích nad Provodovem zaujala 
děti hra na pašeráky.  Poté všichni sešli ke 
kostelu a studánce, ze které voda podle po-
věsti uzdravuje. Nabíráním vody do hrneč-
ků jsme zjistili, že je voda skutečně lahod-

ná. Kostel Panny Marie Sněžné byl bohužel 
zavřený. Ve zdejším hostinci těla prohřál 
teplý čaj. Pozorná paní hostinská zatopila 
v  krbu, a tak se nám odsud ani nechtělo. 
Posilněni jsme pokračovali po zelené znač-
ce na Světlov. Soutěže opět pokračovaly 
v družstvech děti plnily různé úkoly. Např. 
které družstvo co nejdříve nasbírá 20 šišek, 
kolikrát s nimi zasáhne smrk u cesty, kdo 
nejpřesněji odhadne 1 metr, které družstvo 
nejdál doskáče postupně skokem z místa, 
a  nakonec v blízkosti hradu dostala druž-
stva zašifrovanou zprávu, kde loupeživí ry-

tíři ukryli poklad. Ten byl úspěšně objeven 
a rozdělen.  Z hradu zůstalo jenom torzo, 
které si se zájmem všichni prohlédli. Zno-
vu začalo poprchat, a tak hurá na zpáteční 
cestu. V lese jsme objevili vzácného mloka 
skvrnitého. Se zájmem jsme obojživelníka 
pozorovali.  Mezi mraky začalo vykukovat 
sluníčko. Oteplilo se a po krátké zastávce 
a  svačince přišla na řadu hra „Kanadská 
pošta“ a „Zrnka moudrosti“. Na závěr byly 
hry vyhodnoceny, rozloučili jsme se s Vizo-
vickou vrchovinou a odjeli domů. 

Zdeněk Kasper 

Josefovský pochod okolo Hlubočku
Byl naší první vycházkou do přírody v letošním roce. Noční 

déšť odradil rodiče i děti, a tak u školy čekala jenom Anetka, která 
sama nechtěla jít. Proto se na cestu vydali jenom tři dospělí a dva 
psi. Bylo trochu mokro, ale odměnou byla nádherná viditelnost. 
Na severu se vlnily kopečky Hostýnských vrchů, před námi se 
rozprostíraly Chřiby, na západě prosvítal reliéf Pavlovských vrchů 
a na jižní straně se táhl hřeben Bílých Karpat. Vše bylo jako na dla-
ni. Nádhera. Po krátké zastávce u Hlucké búdy jsme zamířili zpět 
do Míkovic pro pamětní listy a na tradiční guláš.

Zdeněk Kasper

Z činnosti Sokola

Valná hromada 
15. března 2019 se uskutečnila valná hromada Tělocvičné 

jednoty Sokol Podolí v nové klubovně Podolského ráje. V příjem-
ném prostředí jsme zhodnotili činnost a hospodaření za rok 2018, 
schválili rozpočet a plán činnosti na rok 2019 a zvolili výbor a kon-
trolní komisi. V následujícím období bude výbor naší jednoty pra-
covat ve složení: starosta a náčelník Zdeněk Kasper, jednatel Věra 
Bočková a hospodář Jana Rýpalová. Do kontrolní komise byla zvo-
lena Jarmila Kovaříková, Ludmila Jakšíková a Bohumila Novotná.

Sokolové v letošním roce projedou na kolech například 
Salaš, Ořechov, Smraďavku, Ostrožskou Lhotu, Slavičín a Ost-
ravsko. Mezi turistické cíle zařadili Buchlovský kámen, Velkou 
Javořinu, Lukov a Vršatec. Zde se můžete přidat i vy. Sokolové 
totiž uspořádají 11. května autobusový zájezd do Bílých Kar-
pat s výšlapem na Vršatec. Chcete-li se přidat, sledujte obecní 
stránky.

Zdeněk Kasper
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Společenská kronikaSpolečenská kronika

Z obecního kalendářeZ obecního kalendáře

Naši jubilanti v květnu a červnu 2019 V případě, že si přejete uveřejnit ve společenské kronice 

i jiná významná jubilea, jako například výročí svatby, 

oznamte to prosím nejméně 1 měsíc před redakční uzá-

věrkou. 

Pokud si nepřejete býti v naší společenské kronice zveřej-

něni, oznamte to písemně nejméně 2 měsíce předem na 

obecním úřadě v Podolí. 

Silva Jarmila  60 let

Bobčík Vítězslav  65 let

Brostíková Milada 65 let

Šáchová Jarmila   75 let

Hrubošová Slavomíra 82 let

Kaňovská Ludmila 82 let

30. 4. 2019  Pálení čarodějnic a stavjání mája

4. 5. 2019  Zájezd zahrádkářů na výstavu Floria Kroměříž

6. 5. 2019  Zápis do MŠ

11. 5. 2019  Autobusový zájezd Sokola na Vršatec

25. 5. 2019  Hasičská soutěž O pohár starosty SDH

2. 6. 2019  Dětský den

9. 6. 2019  Svatodušní pouť

22. 6. 2019  Narozeniny mokřadů

Prachařová Zdeňka 82 let

Šišáková Anna  84 let

Prachař Antonín   85 let

Šilhavík František  89 let

Kenjová Františka 90 let

Hanáčková Marie 97 let


