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Zpravodaj obce Podolí  Číslo 1/2020 Datum vydání 19. 3. 2020

Březen - za kamna vlezem, duben - občas tam pudem, 

za měsíce máje - vyjdeme do háje.
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Obecní úřad

Starostka aktuálně
Milí spoluobčané,
zdá se to být jen malá chvíle, kdy vyšel minulý zpravodaj, 

přesto nám uběhly již tři měsíce a přicházející jaro nám klepe 
na dveře. S příchodem jara můžeme sledovat výsledek našeho 
podzimního snažení, kdy jsme do travnatých pásů při vjezdu 
do obce a při hlavní silnici vysadili téměř 10 kg cibulek narcisů, 
tulipánů a krokusů. Žádáme proto občany, aby neparkovali na 
zelených pásech a neničili jarní kvetoucí rostliny, později zele-
ný trávník.

Co možná nevíte

Obec má mnoho povinností vyplývajících z různých záko-
nů, jednou z nich je i povinnost přezkoumání hospodaření na 
základě zákona č. 420/2004 Sb. Obce s počty obyvatel méně 
než osm set nechají přezkoumat své hospodaření jedenkrát 
ročně. Obce mající nad osm set obyvatel jsou povinny své hos-
podaření nechat přezkoumat dvakrát ročně. K  přezkoumání 
hospodaření je možno využít soukromého auditora, což je pla-
cená služba, nebo auditora, který pracuje na krajském úřadě 
a  tyto služby pro obec vykonává zdarma. Naše obec využívá 
služeb auditora krajského. K přezkoumání hospodaření dochá-
zí zpravidla v měsíci říjnu, kdy se kontroluje hospodaření ak-
tuálního roku a po uzavření kalendářního roku dochází k tzv. 
závěrečnému přezkoumání, zpravidla v  měsíci květnu. Tato 
kontrola hospodaření musí být vykonána nejpozději tak, aby 
závěry kontroly byly spolu se závěrečným účtem zveřejněny 
po dobu 15 dní na úřední desce obce, a  poté je musí zastu-
pitelstvo svým usnesením schválit, v případě pochybení přijat 
nápravná opatření, a to vše do 30.6. každého roku.

No a  co je předmětem kontroly auditora? Vše, co souvisí 
s hospodařením obce, a to je opravdu veškerá činnost. Auditor, 
v našem případě auditorka, postupuje podle naplánovaného 
scénáře, kdy nejdříve je ke kontrole předložen návrh rozpoč-
tu, poté schválený rozpočet a rozpočtová opatření, kontrolu-
je se návaznost, kdy a kdo schválil, a zda je vše zveřejněno na 
úřední desce obce. Pokračuje se účetnictvím, knihami faktur 
došlých a odeslaných, pokladnou, bankovními výpisy. Kontro-
lují se uzavřené smlouvy, pokud se týkají dispozice s obecním 
majetkem, je nutné také doložit oznámení o záměru plánova-
né dispozice, která musí být zveřejněna na úřední desce obce 
po dobu 15 dní a  poté schválena zastupitelstvem obce. Bez 
zveřejněného záměru je celá dispozice s majetkem neplatná. 
Důsledné kontrole podléhají smlouvy o  dílo a  dokumentace 
týkající se veřejných zakázek.

Naše obec vzhledem k  počtu obyvatel a  výši fi nančních 
možností má zkušenost s  veřejnými zakázkami malého roz-
sahu a tzv. podlimitními zakázkami. Podmínky stanoví zákon 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V této souvis-
losti má obec zřízen profi l zadavatele, kde zveřejňuje uzavře-
né smlouvy, rozpočty a jiné předepsané dokumenty, např. na 
výsadbu zeleně, zateplení budovy ZŠ, revitalizace KD apod. Je 
zde možné najít i již zrealizované investiční akce. Profi l zadava-
tele je veřejně přístupný, zákon o zveřejňování veřejných za-
kázek platí od roku 2012. Jedná se o tzv. transparentní novelu 
zákona č. 137/2006 Sb. Dalším druhem kontrolovaných smluv 
jsou veřejnoprávní smlouvy (smlouvy, které jsou uzavírány se 
spolky v obci i mimo obec). V případě, že veřejnoprávní smlou-
va překročí částku 50.000,- Kč, musí být  zveřejněna po dobu 1 

roku na úřední desce obce. U těchto smluv podléhá kontrole 
schválení výše a účelu částek zastupitelstvem a vyúčtování při-
jatých příspěvků dle podmínek uzavřené smlouvy.

Dále auditorka kontroluje správnou výši vyplacených od-
měn uvolněných i neuvolněných zastupitelů, zda jsou v sou-
ladu s  platnými zákony, a  platy zaměstnanců zařazených do 
pracovního poměru. V rámci kontroly auditora obec předklá-
dá výsledek veřejnosprávní kontroly ve svých příspěvkových 
organizacích, kde je povinna alespoň jednou ročně vykonat 
kontrolu hospodaření do výše svých fi nančních příspěvků, 
v našem případě je to Mateřská škola a Základní škola Podolí.

Další kontrole podléhají přijaté dotace, je nutné doložit roz-
hodnutí o přijetí dotace, smlouvu, kontroluje se, zda byl napl-
něn účel dotace, správné zaúčtování, navíc dotace podléhají 
vyúčtování se státním rozpočtem. Dále se kontrolují poplatky 
dle obecních vyhlášek, kontrole se překládá účtový rozvrh, 
zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva a další doklady. Na 
konci každé zprávy o  hospodaření je zpráva o  výsledku pře-
zkoumání hospodaření, která má tři stupně hodnocení - teď si 
pomůžu citací § 10 zákona č. 420/2004 Sb., a to:

a) kdy nejsou zjištěny chyby a nedostatky
nebo
b) byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost 

nedostatků uvedených pod písmenem c)      
anebo
c) byly zjištěny nedostatky spočívající v  porušení rozpoč-

tové kázně, spáchání přestupku, neúplnosti, nesprávnosti, ne-
průkaznosti vedení účetnictví.

Zpráva o  hospodaření dosud nebyla pod mým vedením 
obce hodnocena písmenkem c).

Ještě malé ohlédnutí za minulým rokem

V loňském roce jsme při vjezdu do obce vyměnili staré au-
tobusové čekárny za nové. Čekárny jsou na autobusové zastáv-
ce, která byla několik let označena podle obchodu Dolanka, 
zastávka „U Dolanky“. Po změně majitele je obchod označován 
jako potraviny Javor, abychom předešli v budoucnu změnám 
názvu v případě změny majitele prodejny, požádali jsme od-
bor dopravy Zlínského kraje o  přejmenování autobusové za-
stávky podle protékající řeky Olšavy na stálý název „U Olšavy“.

Na co se můžeme těšit v letošním roce

• Příprava projektu kanalizace a čištění odpadních vod
Projektová dokumentace k čištění odpadních vod v Podolí 

pro sloučené územní řízení a stavební povolení je dokončena 
a  v  současnosti seznamujeme vlastníky dotčených pozemků 
s trasou vedení kanalizace, zatím první etapy. Vlastníci pozem-
ků po seznámení se s  vedením trasy vyjadřují souhlas svým 
podpisem přímo na výkresy projektové dokumentace. Úspěch 
či neúspěch našeho snažení záhy uvidíme dle vyjádřených 
souhlasů vlastníků. Od toho se bude odvíjet další postup čiště-
ní odpadních vod v naší obci. Děkujeme vlastníkům pozemků 
za vstřícné jednání.
• Úprava dětského hřiště ve školce

Intenzivně pracujeme na úpravě dětského hřiště v  areálu 
mateřské školy tak, aby splnilo přísné normy pro hrací prvky 
a bylo připraveno v měsíci dubnu pro naše nejmenší k použití. 
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Nad pískovištěm bude také instalováno zastínění pro využití 
v případě horkých letních dní.
• Proces změny péče o  krajinu v  podolském katastru zapo-

čatý zastupitelstvem pod mým vedením v  roce 2015 dále 
pokračuje
Pro zlepšení životního prostředí a zlepšení situace při spla-

vování ornice připravujeme ve spolupráci s fi rmou Arvita P s.r.o. 
projektovou dokumentaci k  výsadbě stromořadí při cestě do 
Lipin a v plánu máme také vysadit stromy ještě na další obecní 
pozemek v této lokalitě. S výsadbou stromořadí musí vyslovit 
souhlas vlastníci vedlejších pozemků, je totiž předpoklad, že 
stromy vysazené na obecním pozemku vyrostou a jejich ko-
runy budou později zasahovat nad vedlejší pozemky. Pře-
dem děkujeme osloveným majitelům pozemků v této lokali-
tě za odevzdané souhlasy.
• Největší investiční akce v historii Podolí

V  březnu 2020 také začnou dvě největší investiční akce 
v historii naší obce.

První akcí je rekonstrukce školního dvora, na kterou na-
váže zateplení obvodového pláště budovy základní školy 
s  výměnou oken, a  po ukončení školního roku se rozjedou 
práce uvnitř budovy. Dojde k výměně rozvodů topného sys-
tému s novou kotelnou a výměně rozvodů elektrické ener-
gie. Stavbu bude provádět firma Lisoněk s.r.o. z Uherského 
Brodu.      

Druhou stavbou bude dlouho odkládaná revitalizace 
budovy kulturního domu. Pozornému oku kolemjdoucích 
určitě neuniklo pokácení vzrostlých tújí v těsné blízkosti bu-

dovy a demontování busty Jana Osohy společně s pamětní 
deskou obětem II. světové války. Památníky byly převezeny 
do restaurátorské dílny. Po nutných opravách budou navrá-
ceny zpět k nové budově kulturního domu. Ve vyhlášeném 
výběrovém řízení na dodavatele stavby nejlepší nabídku 
podala firma SANIZO s.r.o. z Uherského Brodu.

Nežijeme jenom prací, ale výbory zastupitelstva a spol-
ky připravují kulturní a  sportovní akce, a  tak se těším na 
každé setkání s Vámi.

Krásné jarní dny plné sluníčka přeje Jana Rýpalová,
 Vaše starostka

Vybráno z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného 17. 12. 2019
Zastupitelstvo obce schválilo:

• Uzavření „Smlouvy o právu o právu provést stavbu“ na p.č. 
36, p.č. 21/1 majitel Ján Kovál, p.č. st. 32 majitelé Rostislav 
Dostál, Eva a Miroslav Sýkorovi a p.č. 23/1 Eva a Miroslav 
Sýkorovi, všechny pozemky v k.ú. Podolí nad Olšavou.

• Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2020 až 2022.
• Uzavření kupní smlouvy na p.č. 3224/97 o výměře 54 m2 

a pozemek p.č. 3224/77 o výměře 47 m2 v k.ú. Podolí nad 
Olšavou s paní Vlastou Šenkovou, Nádražní 1400, 765 02 

Otrokovice za cenu 150,- Kč za m2. 
• Uzavření Dodatku č. 1 Směnné smlouvy a Smlouvy o zří-

zení věcného břemene-služebnosti chůze a jízdy přes po-
zemky a  Smlouvy o  zřízení předkupního práva s  Janem 
Podškubkou, Podolí čp. 51.

• Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Podolí, příspěv-
kové organizace
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Vybráno z 11. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4. 2. 2020
Zastupitelstvo obce schválilo:

• Uzavření smlouvy o  dílo na akci „Revitalizace kulturního 
domu“ s fi rmou Sanizo, spol. s r.o., IČ 26945509, Zátiší 1958, 
688 01 Uherský Brod.

• Uzavření smlouvy o  dílo na „Rekonstrukci školního dvora“ 
s fi rmou LISONĚK, s.r.o., Stolařská 491, 688 01 Uherský Brod, 
IČ 25345168

• Podání žádosti o dotaci a investiční záměr k realizaci návrhu 
na obnovu „Památníku obětem II. světové války v  Podolí“ 
z Ministerstva obrany České Republiky 

• Uzavření smlouvy o dílo na akci „Památník obětem II. světové 
války v Podolí“ s MgA. Tomášem Kopčilem, 687 12 Bílovice 
449, IČ 70420378.

• Uzavření „Smlouvy o  poskytování právních služeb“ s  Fiala, 
Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. IČ 28360125, He-
fertova 2040/13, 613 00 Brno – Černá Pole.

• Uzavření Veřejnoprávních smluv, a to následovně: 
• Český svaz včelařů ZO Uherské Hradiště ve výši 3.000,- Kč, 

příspěvek na léčiva
• Nadace Na kole dětem ve výši 5.000,- Kč, na rekondiční po-

byt dětí,

• Záraza z.s. ve výši 10.000,- Kč na nákup režijního materiálu, 
nákupu služeb a nákup věcných cen,

• Sociální služby UH – Domov pro seniory Nezdenice ve výši 
3.000,- Kč na nákup materiálu spojených se zajištěním vol-
nočasových aktivit seniorů.

• „Plán lesní činnosti na rok 2020“
• Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce p.č. st. 188/1 

o výměře 317 m2, jehož součástí je stavba – budova s čp. 
120, p.č. 723/2 o výměře 306 m2 za minimální kupní cenu 
750.000,- Kč a složení kauce 100.000,- Kč na účet obce.

• Záměr ořezu a kácení stromů na p.č. 4980 a p.č. 4072 v k.ú. 
Podolí nad Olšavou. Práce provede fi rma PROFIVYSKY, s.r.o., 
tř. Maršála Malinovského 936, 686 01 Uherské Hradiště.

• Uzavření „Kupní smlouvy“ na p.č. 124/7 o výměře 526 m2, p.č. 
124/6 o výměře 896 m2, p.č. 124/9 o výměře 338 m2 v k.ú. 
Podolí nad Olšavou s Vladimírou a  Luďkem Šudřichovými, 
Podolí čp. 28, a dále „Kupní smlouvu“ na p.č.124/1 o výměře 
253 m2 a p.č. 124/2 o výměře 66 m2 v k.ú. Podolí nad Ol-
šavou s paní Vladimírou Šudřichovou. Cena nakupovaných 
pozemků je 50,- Kč za m2.

Koronavirus
Vážení spoluobčané,
zpravodaj jsme pro Vás připravovali té-

měř před týdnem a od té doby se z koronavi-
rové epidemie stala pandemie a zcela jistě se 
situace vyvíjí i nadále.

Všichni sledujeme nařízení vlády pro 
nouzový režim. Pravidla jsou jasně dána 

a stále se zpřísňují. Krizové štáby zasílají ak-
tuální informace na obec, která je následně 
zveřejňuje ve vývěskách, na stránkách obce, 
v  místním rozhlase. Žádám Vás, abyste ne-
podceňovali hrozící nebezpečí. Buďte k sobě 
navzájem ohleduplní, dodržujte vládní naří-
zení a doporučení hygieniků a lékařů.

Pokud se v těchto těžkých chvílích ocit-
nete ve svízelné životní situaci a nebudete 
si umět poradit, obraťte se na starostku 
nebo zastupitele. Rádi Vám s řešením po-
můžeme.

Přeji Vám hlavně pevné zdraví.
 Jana Rýpalová, Vaše starostka

Co je dobré vědět o koronaviru
Koronavirus je hodně podobný naší 

známé chřipce, ale v některých aspektech 
se od ní liší. Pro COVID-19 má 80 % lidí 
průběh asymptomatický (bez příznaků) 
či jen jako lehké nachlazení, 15 % naka-
žených má závažný průběh, kdy potřebují 
nemocniční léčbu a kyslík, a 5 % nemoc-
ných prodělá kritickou formu, při níž je 
nutná plicní ventilace. Počet závažných 
a kritických průběhů je vyšší, než pozoru-
jeme u chřipky.

Důležitým rozdílem mezi chřipkou 
a koronavirem je rychlost přenosu. Chřip-
ka má kratší průměrnou dobu inkubace 
(čas mezi infekcí a projevem prvních pří-
znaků) i  kratší sériový interval (čas mezi 

dvěma pacienty v  řetězci přenosů) než 
SARS-CoV-2. Sériový interval koronaviru 
se odhaduje mezi 5-6 dny, chřipka má in-
terval 3 dny. Čili chřipka se šíří rychleji než 
COVID-19.

Běžnou cestou přenosu viru chřipky 
ve společnosti jsou děti. Pro koronavirus 
zatím data ukazují, že děti jsou méně 
postižené než dospělí a  míra klinických 
obtíží ve skupině 0-19 let je nízká. Což 
znamená, že během zavřených škol a se-
bekarantény není vhodné dávat děti na 
hlídání k prarodičům.

Nejvíce ohroženi závažným průbě-
hem chřipky jsou děti, těhotné ženy, star-
ší osoby, osoby s chronickým onemocně-

ním či s oslabenou imunitou (nemluvíme 
zde o  oslabené imunitě po konci zimy, 
ale o  lidech s  rakovinou, transplantací 
a  podobně). Pro COVID-19 zřejmě platí, 
že závažným a kritickým průběhem jsou 
ohroženi spíše starší lidé či pacienti s už 
existujícími zdravotními problémy (dia-
betes, vysoký krevní tlak, kardiovaskulár-
ní onemocnění).

Oba viry se přenáší kontaktem, kapén-
kami, kontaminovanými předměty a po-
vrchy. Z tohoto důvodu jsou uplatňovaná 
všeobecná zdravotní opatření podobná. 
Časté mytí rukou, řádná „kýchací“ etiketa 
(kýchat do ohbí lokte či do papírového 
kapesníku, který člověk ihned vyhodí). 

Krajská hygienická stanice Zlín
Infolinka 724 221 953 a 577 006 759
nepřetržitě od 7:00 do 19:00 hod
e-mailem: covid19@khszlin.cz
Nonstop informační linky Státního 
zdravotního ústavu

Důležité kontakty

724 810 106 (pro neslyšící)
725 191 367
725 191 370
Obecní úřad Podolí
Telefon: 572 574 130
E-mail: info@obecpodoli.cz

Úřední doba:
po: 7:15 – 15:45 hod.
út: 7:15 – 15:45 hod.
st: 7:15 – 16:30 hod.
čt: 7:15 – 15:45 hod.
pá: 7:15 – 14:30 hod.
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• Myjte si ruce:
o pokaždé, když přijdete do práce či domů,
o před a během přípravy jídla,
o po návštěvě toalety,
o po smrkání, kašlání a kýchání,
o po kontaktu se zvířetem,
o před a po kontaktu s nemocným.
• Nekašlejte do dlaní:
o Kašlejte a kýchejte pouze do rukávu na předloktí nebo do papí-

rových kapesníků, které ihned vyhoďte.
o Hned poté si umyjte ruce.
• Nesahejte si na obličej:
o Nedotýkejte se očí, nosu či úst, pokud nemáte umyté ruce.
• Vyvarujte se kontaktu:
o Nestýkejte se s nakaženými lidmi.
o Dodržujte odstup minimálně 2 metry od kašlajících a kýchají-

cích lidí.
• Nepodceňte příznaky:
o V případě horečky, kašle či dýchacích obtíží kontaktujte telefo-

nicky svého lékaře.
o Zůstaňte doma a nikam nevycházejte.
o Buďte v oddělené místnosti.
o Nepoužívejte stejné nádobí a ručníky jako ostatní.
• Sledujte informace:
o Sledujte aktuální informace především z  lokálních hygienic-

kých stanic.
• Pravidelně uklízejte:
o Uklízejte pravidelně především kuchyň a  koupelnu běžnými 

čistícími prostředky.
o Utěrku po použití nechte uschnout a často ji vyměňujte.
o Pravidelně si měňte ložní prádlo.
o Utěrky, hadry, ručníky, žínky, ložní a spodní prádlo perte nejmé-

ně na 60°C.
o Nádobí myjte horkou vodou nebo v myčce.
• Větrejte:
o Pravidelně větrejte na pár minut.
• Dbejte na správnou přípravu potravin:
o Udržujte potraviny v chladu.
o Maso zpracujte nejméně na 70°C.
o Důkladně omývejte ovoce a zeleninu.
o Vyhněte se kontaktu se syrovými živočišnými produkty a jejich 

konzumaci.
Jak se chovat v domácí karanténě?
o Zůstaňte doma. Uvolněte se z práce či ze školy.
o Vyhněte se veřejným místům, hromadné dopravě i taxi.
o Zamezte kontaktu s dalšími lidmi, komunikujte s nimi telefonic-

ky či písemně.
o Nezvěte k sobě domů ani rodinu či přátele.
o nákup zboží požádejte blízkou osobu nebo využijte kurýrních 

služeb.
o V instrukcích pro objednání uveďte informaci, že nákup má být 

ponechán přede dveřmi (nebo jiném vhodném místě).
• Jestliže má vaše domácnost více členů, řiďte se těmito instrukce-
mi:
o Ideálně zůstaňte v jedné, dobře větratelné místnosti (s oknem, 

které se dá otevřít) a zavírejte dveře.
o Izolujte se od dalších osob tak, abyste s nimi nebyli ve stejné 

místnosti.
o Do sdílených prostor vejděte až poté, co se ujistíte, že tam ni-

kdo není.
o Pokud je nezbytné izolaci opustit, vždy si vezměte roušku.

Zlatých deset pravidel prevence:
o Jestliže nemůžete nosit roušku, musí ji nosit ostatní členové 

domácnosti, jsou-li s vámi v jedné místnosti.
o Udržujte si odstup také od domácích zvířat.
o Pokud to nelze, umyjte si ruce před i po kontaktu s nimi.
o Myjte si ruce.
o Namočené ruce si natírejte mýdlem ze všech stran po dobu 

nejméně 20 sekund, opláchněte a osušte čistým ručníkem.
o Vyhněte se dotýkání očí, nosu a úst neumytýma rukama.
o Zakrývejte si ústa a nos při kašlání a kýchání, a to jednorázo-

vým kapesníkem.
o Ihned kapesník vyhoďte – využijte separátního plastového pyt-

le na odpadky, který bude sloužit jako rizikový odpad, a umyjte 
si ruce.

o Nemáte-li po ruce kapesník, kýchejte a kašlejte do rukávu na 
předloktí, ne do dlaní.

o Používejte jinou koupelnu než ostatní. Pokud nemáte samo-
statnou koupelnu:

o Používejte ji jako poslední.
o Vždy po sobě důkladně ukliďte.
o Pravidelně čistěte záchod i koupelnu.
o Mějte svůj vlastní ručník (jak na osušení po sprchování, tak na 

ruce).
o Vyhněte se sdílení domácích potřeb a jiných předmětů.
o Používejte vlastní skleničky, šálky, talíře, příbory a kuchyňské 

náčiní.
o Myjte použité nádobí buď v myčce, nebo ručně v horké vodě, 

čisticím prostředkem a osušte jej vlastní utěrkou.
o Jakékoli jiné předměty, jež jste použili, důkladně omyjte mý-

dlem a vodou.
o Prádlo (ložní, ručníky) vyperte pomocí pracího prostředku při 

teplotě alespoň 60°C.
o Pro manipulaci se znečištěnými materiály používejte jednorá-

zové rukavice a plastovou zástěru, pak očistěte všechny povr-
chy v okolí pračky a umyjte si ruce.

o Sušte a žehlete prádlo na nejvyšší možnou vhodnou teplotu.
o Perte doma, nenoste prádlo do veřejné prádelny.
o Veškerý odpad (kapesníky, roušky) ukládejte do plastového 

pytle na odpadky, po naplnění ho pevně zavažte.
o Vložte ho do druhého pytle a opět důsledně zavažte, až poté 

odpad vyhoďte do kontejneru.
• Během karantény sledujte příznaky onemocnění: Pokud poci-
ťujete symptomy – kašel, zvýšená teplota či horečka, kontaktujte 
vzdáleně praktického lékaře či nemocnici, nechoďte s podezřením 
do ordinace. (I pokud se vám symptomy zdají mírné, je vždy lepší 
poradit se s odborníkem.)
o Potřebujete-li lékaře navštívit, domluvte se předem telefonic-

ky.
o Ve stavu nouze (např. potíže s dýcháním) kontaktujte záchran-

nou službu.
o Informujte operátora záchranné služby, že jste v  karanténě 

s podezřením na nový koronavirus.
• Dbejte nejen na fyzické, ale i  na své duševní zdraví: Izolovaný 
člověk se potýká s  nudou, frustrací, pokleslou náladou, různými 
obavami či s nespavostí – o těchto problémech pomáhá mluvit. 
Zůstaňte v kontaktu se svými blízkými, podpora rodiny a přátel je 
pro duševní pohodu velmi důležitá, svěřte se jim se svými pocity. 
Naplánujte s nimi, jak budete řešit nákupy či starost o děti a domá-
cí mazlíčky.
o Proberte se zaměstnavatelem svou situaci a  možnosti práce 

z domova, snižujete tím riziko šíření nákazy na pracovišti, měli 
byste se tedy setkat s pochopením.
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Tříkrálová sbírka 2020
Pořadatelem a organizátorem Tříkrálové sbírky je Chari-

ta Česká republika. První ročník sbírky proběhl v roce 2000 
v olomoucké arcidiecézi. Tříkrálová sbírka tedy oslavila dva-
cet let.  Ale možná nevíte, že nultý ročník proběhl již v roce 
1999 v Uherském Hradišti. Takže my jsme dvacetileté výročí 
Tříkrálové sbírky oslavili již v minulém roce. Tehdy vyrazili 
do ulic na základě staré lidové tradice první dobrovolníci 
v  oblecích králů a  koledovali pro potřebné. O  rok později 
se již koledovalo na mnoha místech republiky a postupem 
času se Tříkrálová sbírka stala největší charitativní sbírkou 
v Česku. 

Proč se koleduje?
Cílem sbírky je šířit radost a boží požehnání a vykoledo-

vat prostředky, které pomohou lidem, kteří se ocitli v situa-
ci, kterou sami nedokáží vyřešit a rozvoj charitních služeb.

Sbírka přináší mnoho osobních setkání koledníků a dár-
ců, kteří i  během krátké chvíle mohou zažít pocit vzájem-

nosti, solidarity a  radosti, právě to je největším posláním 
sbírky. Setkávání lidí, napříč generacemi, zapojení se do 
řetězu lidské solidarity.

A jak vypadala sbírka v letošním roce u nás v Podolí?
Krásné počasí plné sluníčka zimu moc nepřipomínalo. 

Ale udělalo radost koledníčkům, kteří vyrazili 4. Ledna 2020 
do ulic naší obce. Už se stalo krásnou tradicí, že nás přijeli 
podpořit manželé Majíčkovi se svými nádhernými koňmi 
a nechali všechny krále, aby se vyfotili v jejich sedle. Za je-
jich nezištnou podporu jim velmi děkuji. 

Celkem šest skupinek vyrazilo v  deset hodin od Kaple 
svatého Ducha . Boží požehnání, krásný zpěv a  radostný 
úsměv na tváři přinesli do každého domu v našem Podolí. 
Štědrost dárců byla velká. Celkem se vybralo 28 268 Kč.

Děkuji tímto obci Podolí, koledníčkům, vedoucím, a pře-
devším štědrým dárcům.

Jitka Raclavská

o Pokud nezbytně potřebujete, aby vás doma někdo navštívil ze 
zdravotních či pečovatelských důvodů, informujte ho o karan-
téně, aby měl šanci se těmto okolnostem přizpůsobit.

o Berte na vědomí, že při porušení mimořádného nařízení po-
dle §69 zákona o  ochraně veřejného zdraví, kterým je po-
vinná karanténa vyhlášená Ministerstvem zdravotnictví, vám 
hrozí podle §80 zákona o  ochraně veřejného zdraví pokuta až 
3 miliony korun.

Na poslední straně zpravodaje byla původně upoutávka na 
akce, které se mají v blízké době v Podolí konat. Ale v této situaci 
jen mohu všem našim občanům popřát pevné zdraví a požádat je 
o pochopení a trpělivost. Doufám, že se budeme moci na nějaké 
stmelovací akci obce potkat co nejdříve a v plném počtu.

Štěpánka Míšková
(v textu byly použity informace 

z webových stránek okoronaviru.cz)
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Svozy odpadů v následujícím období
1. 4. 2020 Svoz komunálního odpadu

   Svoz nebezpečného odpadu

2. 4. 2020 Svoz plastů

15. 4. 2020 Svoz komunálního odpadu

29. 4. 2020 Svoz komunálního odpadu

7. 5. 2020 Svoz plastů

13. 5. 2020 Svoz komunálního odpadu

27. 5. 2020 Svoz komunálního odpadu

4. 6. 2020 Svoz plastů

10. 6. 2020 Svoz komunálního odpadu

24. 6. 2020 Svoz komunálního odpadu

Štěpánský turnaj
Ve čtvrtek 26.12.2019 se uskuteč-

nil v  kulturním domě v  Podolí již tra-
diční turnaj ve stolním tenise.

Zahájení bylo stanoveno na 14.30 
hod, kdy proběhlo rozlosování hráčů. 
Samotný turnaj začal v  15hod.Turna-
je se zúčastnilo celkem 8 hráčů: Křen 
Zbyněk, Kadlčík Vlastimil, Volčík Pavel, 
Ježík Jaroslav, Richtr Jiří, Šišák Pavel, 
Vlachynská Lenka a  Tinka Antonín. 
Jako vždy se bojovalo o každý vítězný 
míček a samotní hráči se snažili vyhrát 
každé utkání.

Letošní turnaj byl ochuzen o  Ros-
ťu Tomana, několikanásobného vítěze 
štěpánského zápolení.

Rosťa by určitě i  letos patřil k  vel-
kým favoritům, ale přišel nás povzbu-
dit a předat ceny vítězům.

Turnaj se vydařil, proběhl ve svá-
teční a  přátelské atmosféře. Vy, kteří 
jste se nezúčastnili a  rozhodovali se, 
jestli si přijít zasportovat, tak příště 
určitě neváhejte a  přijďte. Uvidíte, že 
je to příjemné zpestření svátečního 
lenošení.

SEMIFINÁLE

Tinka.A. - Ježík.J.    3-0
Volčík.P. - Kadlčík.V.   3-2
O TŘETÍ MÍSTO

Ježík.J - Kadlčík.V.   3-2
FINÁLE

Volčík.P. - Tinka.A.   3-1

Dovolte mě ještě vám všem popřát 
hodně štěstí, zdraví, osobní spokoje-
nosti a sportování do roku 2020.

Jarda Ježík

Podolský tmel
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Silvestrovský výšlap
Stalo se již tradicí, že se část našich 

spoluobčanů loučí s  uplynulým rokem 
společnou procházkou. Letos, tak jako 
vloni, naplánovala sportovní komise tra-
su do Amfíku, kterou si mohli ti zdatnější 

protáhnout na Rovninu či do Javorovce. 
Krásný, chvílemi i  prosluněný den zpří-
jemnil cestu cca šedesáti účastníkům. Po 
občerstvení a krátkém odpočinku na Am-
fíku Bukovina si každý dle svých možností 

zvolil délku vycházky. Někteří se vydali 
zpět k  domovu, jiní vyšlápli na Rovninu 
a  silní jedinci se starostkou v  čele obešli 
Javorovec a kolem rybníků se vrátili zpět.

Zdeněk Kasper
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Druhý obecní ples
Rok se s  rokem pomalu sešel a  druhý 
ročník Obecního plesu na sebe nenechal 
dlouho čekat. Opět jsme se mohli sejít 
a  pobavit za rytmů hudby skupiny Kas-
novy. Ples zpestřila ukázka Latinskoame-
rických a Standardních tanců v podání ta-
neční dvojice Barbora Horňáková a Adam 
Polášek. Oba tančí za iDance studio Zlín. 
Návštěvníci plesu se také mohli pobavit 
v  připraveném fotokoutku doplněném 

zbrusu novým pozadím a  vybaveném 
vtipnými rekvizitami. Pánové při dámské 
volence odměnili dámy za tanec krásnou 
růží. Většina z nás měla štěstí a odnesla si 
i cenu z velmi bohaté tomboly, za což pa-
tří poděkování sponzorům. Pořadatelům 
děkujeme za organizaci plesu. V  příštím 
roce se těšíme na setkání při plesovém ve-
selí v novém prostředí kulturního domu.

Jana Rýpalová
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Fašank
Za krásného slunečného počasí proběhl v  sobotu 22. března 
v Podolí fašank. 40 masek se sešlo v Podolském ráji u kaple Svaté-
ho Ducha. V průvodu byly tradiční i novodobé masky. Nechyběla 
ani dobrá nálada.
Hudební doprovod obstaral Josef Machálek spolu s Podolskými 
Sekáči. Šavlový tanec si vzaly na starost Podolské Frišky. Suky 
a  koblížky byly napečeny a  naaranžovány tak, jako by je měla 
hodnotit odborná porota z  Peče celá země. Nutno dodat, že 
s malou štamprlkou slivovice chutnaly báječně.
V Podolském ráji zastoupil Josefa Machálka se svou harmonikou 
Antonín Hanáček. Všichni ti, co náročné putování šťastně ukonči-
li, si společně zazpívali fašančárské i lidové písničky. Poděkování 
patří všem, kdo se oblekli za masky a také všem, kdo otevřeli a fa-
šančáry pohostili.

Jaroslav Míšek



11



12

Klub dobré pohody
I v letošním roce se v zimních měsících 
scházel Klub dobré pohody. Od jeho 
vzniku v roce 2003 uspořádal řadu kul-
turních i  společenských akcí, několik 
zájezdů, přehlídek a  výstav. Nejednou 
se akce Klubu objevily ve slovácké Tele-
vizi TVS, v  České televizi, na stránkách 
novin či v rozhlasových vlnách Českého 
rozhlasu Zlín. Z velké řady akcí můžete 
najít fotky a  videa na webových strán-
kách www.obecpodoli.cz.
Převážně pro ty, kteří tyto možnosti 
nemají, byly určeny úterní podvečery 
v minulých měsících. 
V  loňském roce, tedy roce 100. výročí 
vzniku republiky, probíhala velká část 
schůzek nad historickými zápisy z  kro-
niky obce a  jiných dokumentů, promí-
tání fotodokumentace, kterou už řadu 
let pečlivě ukládá do obecního archivu 
paní Dagmar Doleželová.
Podzimní a zimní náplní letošního roč-
níku schůzek byla mimo jiné také histo-
rie obce od roku 1960, proměny obce, 
historie hasičů, zaniklé domy a  stavby 
v obci a na poslední schůzce si přítomní 
zavzpomínali na řemesla a  řemeslníky. 
Byli jsme překvapeni, co všechno naši 
předchůdci dokázali, kolik zajímavých 
řemesel uměli, kam všude za prací pěš-
ky docházeli nebo na kole, autobusem 
či vlakem dojížděli. 
U  kávy nebo čaje došlo i  za doprovo-
du kytary Zdeňka Kaspera na písničky 
a  vzpomínání na některé zajímavosti 
ze života v  obci. To bylo to nejcenněj-
ší. Vzpomínky, které nás alespoň na 
chvilku vrátily do mladších let, kdy nás 
nic nebolelo a netížilo. A to je hlavním 
cílem tohoto Klubu - přinášet lidem 

radost, dobrou náladu a pocit, že stále 
někam patří a  mají místo, kam můžou 
přijít za „svými“, kde jsou vítáni.
Jak na závěr řekla Milada Pašková: „Klub 
nám přináší vzpomínky na dávné časy, 
na naše rodiče, prarodiče, spolužáky, 
události, které jsme v  mládí prožili. To, 
co se v  Klubu dozvídáme, by se řada 
z  nás nedověděla. Nemá každý mož-
nost přečíst si věci na internetu.  Navíc, 
v  kolektivu se lépe vzpomíná a  je to 
zábavnější. Náš „Klub dobré pohody“ 
je opravdu klub dobré pohody se vším 
všudy, i  s  milou obsluhou Markétky, 
Blažky a  Adélky. Fotky a  videa, která 
jsme měli možnost vidět, nás pohladily 
po duši a s radostí jsme poznávali (nebo 

i stěží poznávali), co, kdo a kde to je. Ale 
vždycky někdo věděl. Často se k někte-
ré fotografi i vybavil i nejeden už poza-
pomenutý příběh nebo fakt, který vy-
volal další vzpomínky a mnohdy úsměv 
na tváři.“
Za zprostředkování a pěkné podvečerní 
chvilky děkujeme paní Dagmar Doleže-
lové, která od roku 2003 Klub připravuje 
a vede, dále jejímu manželovi Frantovi, 
Lence Perutkové a  manželům Vacko-
vým, kteří se na přípravě programu také 
svým dílem podíleli. Díky za pomoc 
a  podporu patří také paní starostce 
Janě Rýpalové i  ostatním zaměstnan-
cům obce. 

Klub dobé pohody Podolí
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Zprávičky z naší školičky

Pečení perníčků
V rámci pracovních činností se čtvrťáci a páťáci věnovali pečení 

perníků od výroby těsta, přes vykrajování, pečení až po ochutná-
vání.

Vánoční dílničky
Již tradičně se v předvánočním čase sešli ve škole rodiče s dět-

mi, aby si v rámci dílniček vytvořili vánoční dekorace k vyzdobení 
domova a také se předvánočně naladili.

Vánoční vystoupení
Jako každý rok se v MŠ i ZŠ konalo vánoční vystoupení, 

které si děti připravily pro své nejmilejší. V bohatém progra-
mu předvedly své dovednosti hudební, jazykové, herecké 
i pohybové a na závěr vystoupení překvapily dárečkem.
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Veršování
V rámci hodin čtení si čtvrťáci a páťáci vyzkoušeli netradiční 

práci s verši, dramatizaci, pantomimu i vlastní tvorbu

Bruslení
V  rámci všestranného rozvoje sportovních dovedností dětí 

jsou hodiny tělocviku v měsíci únoru věnovány bruslení na ná-
dvoří Jezuitské koleje v Uherském Hradišti.

Předškolička
Koncem ledna byla zahájena již tradiční příprava předškolá-

ků v základní škole - Předškolička. Děti si zde pod vedením paní 
učitelek zkouší, co všechno by měl předškolák umět a zvládat, 
jaké je sedět v opravdové školní lavici, prostor je i pro dotazy 
rodičů ohledně školní zralosti a připravenosti.
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Karneval
Nedělní odpoledne patřilo karnevalovému veselí v kulturním 

domě. Na programu byla živá hudba, tanec, zábava a na závěr bo-
hatá tombola. Děti roztančila i Simonka Vagdalová, která si připra-
vila pohybové vystoupení k několika písničkám a sklidila zaslou-
žený úspěch a potlesk. Děkujeme tímto obci Podolí a všem, kteří 
se podíleli na přípravě a průběhu karnevalu a sponzorům za dárky 
do tomboly.

Únorové střípky
V měsíci únoru jsme se v novém pololetí s elánem opět 

vrhli do práce. Také jsme jezdili bruslit, oslavili v rámci an-
gličtiny a výtvarné výchovy valentýnský svátek a teď se tě-
šíme na jarní prázdniny.

Ukončení plavecké výuky
Poslední týden prvního pololetí byl zároveň posledním 

týdnem plavecké výuky. Všechny děti včetně předškoláků 
si osvojily spoustu nových dovedností, naučily se základ-
ním zásadám bezpečnosti, zdokonalily se v  jednotlivých 

plaveckých stylech, potápění i  skocích do vody. Výuka 
byla u předškoláků zakončena hodinou volného plavání 
a her a u školáků plaveckými závody v jednotlivých druž-
stvech.
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V pátek 21. února 2020 se už po dvacáté druhé konalo Slav-
nostní vyhlášení nejlepších sportovců města Uherské Hradiš-
tě. V kategorii do patnácti let si toto ocenění odnesla Karolína 
Mitanová z Podolí. U předávání ceny byli například olympio-
nici Jana Kašpaříková (Komrsková), Roman Šebrle a  Oldřich 
Svojanovský, triatlonista Petr Vabroušek nebo hokejový inter-
nacionál Jaroslav Balaštík.  

Patnáctiletá žákyně sportovní školy v Uherském Hradišti se 
věnuje atletice a jejím trenérem je Ivan Ressler. Karolína má na 
svém portfoliu vítězství na Olympiádě dětí a mládeže v běhu 
na 300 m a  je také dvojnásobnou mistryní republiky v halo-
vém běhu na 150 m a na dráze na 300 m.  

Osobní rekordy: 

60 m 07.76 Jablonec nad Nisou 24. 06. 2019
300 m 38.73 Jablonec nad Nisou 24. 06. 2019
150 m 18.31 Znojmo   26.05.2019
S Karolínou a její maminkou jsme se potkaly jednoho břez-

nového večera u ní doma a trochu jsme si o atletice, a přede-
vším sprintu povídaly.

Karolínko, co tě přivedlo právě k atletice?

Na začátku určitě rodiče, protože oba sportovali už od mlá-
dí. Nejdříve jsem hlavně hrála tenis. Teprve potom přišla atleti-
ka, ze začátku spíše vytrvalostní běh, později sprinterské tratě. 
Atletika zvítězila nad tenisem z vícero důvodů, hlavně proto, 
že je možné ji na špičkové úrovni trénovat přímo v Uherském 
hradišti. Nejdříve se mi věnovali pan Tomeček a Horák, později 
Ing. Tichavský a teď se připravuji pod dohledem Ivana Ressle-
ra.

Věnuješ se i jiným sportům?

Sportovní škola nás vede k všestrannosti. Takže plavu, ly-
žuji, baví mě snowbording, bruslení a samozřejmě ještě pořád 
i tenis. Ale den by musel mít nejméně 48 hodin, aby to člověk 
všechno stihl, takže v určitém okamžiku si musí vybrat, čemu 
věnuje nejvíc času.

Jak často trénuješ?

Tréninky jsou 4x týdně, vždy nejméně 2 hodiny, a pak sa-
mozřejmě hodně času spolknou i závody.

Z čeho se vlastně skládá takový trénink sprintera?

To je spousta jednotlivostí. Delší sprintové úseky na 60 až 

400 metrů, běhy do kopce, posilování, kruhový trénink, rych-
lostní vytrvalost (třeba 5x za trénink běh na 500 metrů), cvičení 
v žebříku, technika startu a tak podobně. Běhání, běhání, bě-
hání… 

Máš nějaké atletické plány do budoucnosti?

Už je mi 15 let, a tak přecházím do dorostenecké katego-
rie. Momentálně si přeju zaběhnout dobrý časový limit na 400 
metrů, abych se v červnu mohla zúčastnit Mistrovství Evropy 
v italském Rietti.

K  tomu nám nezbývá než držet Karolíně všechny palce 
a  přát jí pevné zdraví a  hodně dalších sportovních i  jiných 
osobních úspěchů.

Štěpánka Míšková

Osobnosti

Karolína Mitanová
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Z činnosti zahrádkářů

Výroční členská schůze zahrádkářů
V  pátek 7. února se v  kulturním 

domě v  Podolí uskutečnila výroční 
členská schůze místní organizace čes-
kého zahrádkářského svazu. V  úvodu 
zhodnotil předseda organizace Libor 
Hanáček ve zprávě o činnosti rok 2019. 
Ve svém vystoupení nastínil i plán akcí 
na rok 2020.

Součástí výroční členské schůze byla 
tradiční ochutnávka vzorků vína. V dis-
kusi pak byla představena petice za při-
jetí nového zahrádkářského zákona. Pe-
tice byla všemi členy naší zahrádkářské 
organizace jednoznačně podpořena.

Hudební produkce byla v  letošním 
roce opět v režii Josefa Machálka, který 
hrál ke zpěvu i  tanci až do půlnoci. To 
vystřídaly tóny dechové hudby, popu-
lární a rockové písničky.

Jaroslav Míšek

Košt slivovice
V sobotu 29. března uspořádali zahrádkáři v kulturním domě v Podolí 

17. ročník koštu slivovice. Celkem bylo přítomno 35 účastníků, kteří hod-
notili 36 vzorků slivovice. Byly vytvořeny 2 skupiny. Z každé skupiny byly 
vybrány 4 nejlepší vzorky, které postoupily do finále.

Už postoupit z každé skupiny, nebylo jednoduché. Mnohdy i 0,5 bodu 
rozhodovalo o tom, že vzorek nepostoupil do finále. Letošní roční se tak 
v historii koštů zařadil mezi ty nejvyrovnanější.

V kategorii slivovice bylo konečné pořa-
dí finálové osmičky následující:

1. Rostislav Toman
2. Alois Jakšík
3. Jiří Richtr
4. Radek Blaha
5. Libor Hanáček
6.– 7.  Veronika Kočová
6.– 7.  Antonín Hanáček
8. Vlastimil Kadlčík.

Jaroslav Míšek
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Fotbalová zabíjačka

Z činnosti SK Podolí
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Z činnosti Sokola

Vycházka do Lipin
Už druhý den letošního roku si vyšli malí sokolíci s  rodiči 

a  kamarády na první vycházku. Cílem byla myslivecká chata 
v Lipinách. Od obecního úřadu vyrazilo po stopách staré kul-
havé lišky 17 dětí a 11 dospělých. Po cestě stopaři plnili různé 
úkoly, nakonec lišku dostihli a chytili. Hlad všechny přinutil ujít 
zbytek cesty do Lipin rychlým tempem. U myslivecké chaty byl 
společně v mžiku rozdělán oheň, Petr Smetana přinesl opékač-
ky a kolem se rozlila vůně kouře a špekáčků. Po krátkém odpo-
činku a focení všechny čekala trasa zpět k domovům. Umazaní, 
ale spokojení si mohou všichni zapsat, že celkem ušli 5,5 km. 
A víte, kdo získal titul největšího špindíry díky rozblácené ces-
tě? Neprozradím. Koho zajímají i další podrobnosti, ať jde příště 
s námi. 

14. února 2020 se uskutečnila v  nové klubovně  valná 
hromada T.J. Sokol Podolí. Jako obvykle byla v  první části 
zhodnocena činnost za uplynulý rok, členové byli seznáme-
ni s hospodářským výsledkem roku 2019, návrhem rozpoč-
tu na rok 2020 a kontrolní komise podala zprávu o kontrole 
účetnictví a  zůstatku finanční hotovosti. S  potěšením pří-
tomní vyslechli zprávu Štěpánky Míškové o činnosti oddílu 
agility a jeho úspěšné reprezentaci Sokola. Na závodech se 
jim podařilo získat několik medailových umístění, k čemuž 
jim gratulujeme a věříme, že se jim bude dařit i v nadcháze-
jícím období. 

V  roce 2019 pravidelně cvičil oddíl předškolních dětí 
a  oddíl žáků a  žákyň v  čele se Zdeňkem Kasperem a  Len-
kou Krčovou. Ženám při cvičení na rehabilitačních míčích 
předcvičovala Věra Bočková. V letošním roce rozšířila jedno-
ta svou činnost o cvičení jógy pod vedením nové cvičitelky 
Lenky Mikulové.

Další pozitivní zprávou bylo rozšíření členské základny. 
Ta evidovala k 31. lednu 2020 celkem 55 členů, z   toho 30 
dětí a 25 dospělých. 

Ve schváleném plánu činnosti na rok 2020 je např:

03. 01. 2020 Vycházka do Lipin / žáci, cca 5- 6 km/
29. 02. 2020 Vycházka na zříceninu hradu Lukov
01. 03. 2020 Bowling 
04. 03. 2020 Vycházka Mařatice vinohrady, Rochuz, roz-

hledna na Rovnině a zpět /délka trasy 5 km/
21. 03. 2020 Josefovský pochod okolo Hlubočku / 8,5 km/
04. 04. 2020 Cyklovýlet na Haldu / 31 km/
04. 04. 2020 Soutěž agility v Milovicích
10. 04. 2020 Soutěž agility v Lednici

11. 04. 2020 Vycházka Cimburk, Kozel, Kazatelna, sv. Kli-
mentek  / 6,5 km / 

25. 04. 2020 Autobusový zájezd na Pálavu / trasa A  7,6 
km, trasa B 11km/

02. 05. 2020 Cyklovýlet  Drslavice, Pašovice, Lhotka, 
Hradčovice, Podolí / 25km/              

07.- 10.05. Víkendové soustředění na Smraďavce  /žáci/
30. 05. 2020 Soutěž agility v Čebíně
07. 06. 2020 Vycházka k prameni Olšavy
28. 06. 2020 Vodácký výcvik na Olšavě
28. 06. 2020 Soutěž agility na Modré
29. 06. 2020 Táborák k ukončení cvičebního roku
03.- 06. 07. Prodloužený víkend na kolech / Litovelské 

Pomoraví/
08.08.2020 Amfíkova veselá tlapka
19.09.2020 Podolský Sokolman
26.09.2020 Vycházka Horní Salaš, Brdo / 8 km/
24.10.2020 Vycházka na rozhlednu Doubrava /9 km/
08.11.2020 Bowling
05.12.2020 Mikulášská beseda u cimbálu

Termíny některých akcí se mohou měnit z důvodu nevhod-
ného počasí nebo dopravy.

Nezdařená vycházka?

29. února byla naplánována vycházka na Rovninu a  Ro-
chuz. Bohužel déšť a studený vítr zhatil plány a akce byla pro 
děti zrušena. Nakonec ale přece jenom vyšli 4 dospělí a jedno 
dítě ve vozíku a  5,5 kilometrovou trasu absolvovali. Vymrzlí, 
zablácení, ale spokojení, že se poprali s nepřízní počasí, se vrá-
tili domů.

Zdeněk Kasper

Valná hromada
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Společenská kronikaSpolečenská kronika
Naši jubilanti v březnu, dubnu, květnu a červnu:

Jana Štěrbová 60 let

František Hráček 65 let

Miluše Jánská 65 let

Vlastimil Koníček 65 let

Klára Černá 70 let

Lubomír Pestl 70 let

Pavla Snopková 70 let 

Antonín Vaculík 70 let

Michal Pernička 75 let

Marta Haluzová 75 let

Irena Matoušková 81 let

Františka Stojaspalová 81 let

Zdeňka Prachařová 83 let

Slavomíra Hrubošová 83 let

Ludmila Kaňovská 83 let

Marie Habartová 83 let

Květoslava Doleželová 84 let

Františka Juřičková 85 let

Anna Šišáková 85 let

Antonín Prachař 86 let

Antonie Novotná 88 let

Antonín Měrka 89 let

František Šilhavík 90 let

Františka Kenjová 91 let

Úmrtí 
Dne 25. 12. 2019 zemřela ve věku 97 let paní Marie Hanáčková.

Dne 25. 2. 2020 zemřel ve věku 87 let pan Karel Buráň.

Na podzim jsme sadili, letos se těšíme z prvních květů….


