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Co červenec neuvaří, srpen nedopeče, 

a co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
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Obecní úřad

Starostka aktuálně
Milí spoluobčané,
od vydání minulého zpravodaje by se mohlo zdát, že se v ži-

votě obce vlastně nic neděje. Určitě k tomu přispěla i opatření 
vlády spojená s nouzovým stavem. Na chvilku se zastavil spole-
čenský život v obci, ale na úřadě pracujeme stále na plný plyn.

Co možná nevíte:

Odkud se berou peníze na fi nancování všech výdajů obce?

Rozhodující část příjmů obce tvoří daňové příjmy. Mají vliv 
na fi nanční stabilitu obce a nejsou účelově vázány, obce s nimi 
mohou nakládat podle vlastního uvážení a priorit.

Z  hlediska obce jsou daně členěny na svěřené a  sdílené. 
Svěřené jsou takové, které jsou na území obce vybírány. Pří-
kladem je daň z nemovitých věcí. Významnější část daňových 
příjmů představují daně sdílené, mezi které patří daň z přidané 
hodnoty, daň z příjmů fyzických a právnických osob. Systém fi -
nancování obcí a měst v České republice je znám jako tzv. Roz-
počtové určení daní (RUD). Z určených daní, které stát vybere, 
dostanou obecní rozpočty 23,58 %.  Jak se tyto prostředky 
přerozdělují, na to není jednoduchá odpověď, ale zjednoduše-
ně lze říct, že příjmy jednotlivých obcí ovlivňují hlavní kritéria 
uvedená v zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. 
Těmito kritérii jsou:
-  počet obyvatel obce
-  výměra katastrálního území obce 
-  počet dětí a žáků navštěvující školu zřizovanou obcí 
-  násobky koefi cientů stanovených zákonem č. 243/2000 Sb. 

Jde o poměrně složitý výpočet  zohledňující počet obyvatel 
v obci.
Od roku 2000 byl zákon o rozpočtovém určení daní několi-

krát novelizován. Do roku 2008 byl rozdíl v příjmech mezi obce-
mi a např. městem Prahou až 6,5násobně nižší. Po roce 2008 se 
rozdíl snížil na 4,5násobek. Pokud obec dostala v průměru 6.800 
Kč na 1 obyvatele, tak Praha 31.700,- Kč. V roce 2013 změna zá-
kona o RUD spočívala ve snížení příjmů ze sdílených daní u čtyř 
největších měst (hl. m. Prahy, Plzně, Ostravy a Brna), také bylo 
omezeno kritérium výměry katastrálního území obce na jedno-
ho obyvatele. I když došlo poslední novelou zákona od 1.1.2018 
k výraznému navýšení příjmů obcí, problematika rozpočtového 
určení daní je stále aktuální.

V  loňském roce naše obec naplánovala daňové příjmy dle 
předběžného odhadu Ministerstva fi nancí ve výši 12.500.000,- 
Kč, a tím dostaly zelenou i investiční akce. Nyní v souvislosti s kri-
zovými opatřeními a výskytem koronaviru SARS Cov-2, nemocí 
Covid-19 chce vláda v rámci vyplácení tzv. kompenzačního bo-
nusu pro osoby samostatně výdělečně činné a malé společnosti 
s ručením omezeným snížit obcím daňové výnosy tím, že část 
peněz přesune na tyto kompenzace. V našem případě je to dle 
kalkulačky zveřejněné Sdružením místních samospráv České 
republiky propad příjmů mezi 2.500.000,- Kč až 3.500.000,- Kč. 
Obec neprovozuje žádnou výdělečnou činnost a získání fi nanč-
ních prostředků z  jiných zdrojů je tedy omezené. Řešením ne-
jsou ani prohlášení vlády o nahrazení příjmů dotacemi. Dotace 
jsou vždy účelově vázány a nedosáhne na ně každá obec. Pokud 
se naplní předpovědi takto rozsáhlého snížení příjmů naší obce, 
dojde k nežádoucímu ovlivnění plánovaných investic a omezení 
i běžných výdajů.

Rekonstrukce budovy základní školy

Dobu koronavirovou jsme využili velice účelně a v době uza-
vření školy se nám podařilo zvládnout naplánované práce na 
rekonstrukci školy a jejího dvora.

Rekonstrukce se skládala ze tří samostatných částí:
První část byla nazvaná „Zateplení objektu ZŠ Podolí čp. 

53“. Zhotovitel díla byl vybrán již v  loňském roce. Práce byly 
naplánovány od května do srpna letošního roku. Uzavřením 
školy byly práce operativně zahájeny téměř souběžně s jinou 
částí stavby „Revitalizace školního dvora“, kde také plánova-
né práce začaly. Nejdříve došlo k  vybourání popraskaného 
betonu na dvoře, poté fi rma odbourala část budovy skladu, 
zasypala stávající vchod do kotelny. Vchod byl obnoven z dru-
hé strany. Byla vyrovnána plocha dvora, odvezena zemina, 
položena nová kanalizace, vystavěny opěrné zídky. Na závěr 
vše zadlážděno zámkovou dlažbou. Téměř současně fi rma na 
budově školy zahájila zateplení obvodového pláště budovy, 
výměnu oken, dveří a  vrat. Dešťovou vodu ze střech odvádí 
nové žlaby a svody. Součástí stavby byla také výměna rozvodů 
topení, osazení nového plynového kotle v nově vybudované 
kotelně a rekuperace k větrání tříd. Mimo projekt došlo k de-
molici nepoužívaných komínů, na půdě instalovány přístupo-
vé lávky, nová kovová lávka na střeše k obsluze internetových 
antén. Vícepráce si vyžádaly i  úpravy vrat do dvora budovy 
a také fi rma na naši žádost doplnila sádrokartonové podhledy 
a další práce.

Všechny tyto práce pro nás realizovala fi rma LISONĚK, s.r.o.
Na začátku letošního roku se zastupitelé rozhodli, že k již na-

plánovaným pracím by bylo vhodné přidat i výměnu rozvodů 
elektroinstalace, která byla také v  havarijním stavu a  nevyho-
vovala dnešním požadavkům. Pro zhotovení nových rozvodů 
elektroinstalace, osvětlení, bezpečnostního a zabezpečovacího 
systému byla vybrána fi rma ELGEKO s.r.o.

Ke konci měsíce června fi rmy všechny práce ukončí. A kolik 
celkem zaplatíme?

Zateplení objektu ZŠ    6. 405. 072,- Kč
Revitalizace dvora    550. 838,- Kč
Elektroinstalace s osvětlením  1. 210. 286,- Kč
Na zateplení objektu máme přislíbenu dotaci ve výši 

1.924.000,- Kč z Operačního programu životního prostředí Ze-
lená úsporám.
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Škola byla znovu otevřena 25.5.2020. Za včasné otevření 
patří poděkování zaměstnancům školy, rodičům a také paní Jit-
ce Kozákové Melichárkové, kteří nám pomohli s úklidem.

Dětem, učitelkám a návštěvníkům školy přejeme, ať se jim 
v nové budově školy líbí. Jak se vše povedlo můžete zhodnotit 
z přiložených fotografi í.

Kompostéry

Na začátku loňského roku jsme prostřednictvím Sdružení měst 
a obcí východní Moravy požádali o dotaci na kompostéry. Vše se 
zdárně podařilo a kompostéry máme k dispozici pro 100 zájemců.

O  kompostér je možné požádat na obecním úřadě 
osobně, nebo emailem na ucetni@obecpodoli.cz. V žádosti 
je nutné uvést na kterém čísle parcelním bude kompostér 
umístěn. Při předání kompostéru uživatel vyplní předávací 
protokol a  zaplatí částku 300,- Kč. V  předávacím protokolu 
se zavazuje, starat o kompostér tak, aby jeho životnost byla 
minimálně 5 let. Po uplynutí této doby se kompostér stává 
majetkem uživatele.

Krásné letní dny plné sluníčka přeje Jana Rýpalová, 
Vaše starostka
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Vybráno z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného 19.5.2020
Zastupitelstvo obce schválilo:

• Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby 
s názvem „Zateplení objektu ZŠ Podolí č.p. 53“ s fi rmou Liso-
něk, s.r.o., Stolářská 491, 688 01 Uherský Brod, IČ 25345168.

• Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na „Rekonstrukci 
školního dvora“ s fi rmou  Lisoněk, s.r.o., Stolářská 491, 688 
01 Uherský Brod, IČ 25345168. 

• Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o  dílo s  fi rmou Elgeko 
s.r.o., Podolí č.p. 130, 686 04 Kunovice, IČ 29235332.

• Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Revitali-
zace kulturního domu“ s fi rmou SANIZO, spol. s r.o., Zátiší 
1958, 688 01, Uherský Brod, IČ 26945509.

• Uzavření kupní smlouvy a  dohody o  složení blokovacího 

depozita na p.č. st. 14/3 o výměře 61 m2 se stavbou rodin-
ného domu č.p. 75 v k.ú. podolí nad Olšavou. Prodávající je 
Jana Pechová, Nivnice č.p. 327.

• Uzavření kupní smlouvy na p.č.  st. 14/4 o výměře 83 m2 se 
stavbou rodinného domu č.p. 109 v k.ú. Podolí nad Olša-
vou. Prodávající je Jarmila Zelíková, Jalubí č.p. 284.

• Nájem obecního bytu paní Vlastě Prokopiusové, Brodská 
500, 687 51 Nivnice.

• Výpůjčku 100 ks kompostérů za cenu 300,- Kč za kus na 
dobu 5 let.

• Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2123/2020/STR 
se Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín.  

Vybráno z 13. zasedání zastupitelstva obce konaného 31.3.2020
Zastupitelstvo schválilo:

• Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení stav-
by s  názvem „Zateplení objektu ZŠ Podolí č.p. 53 s  fi r-
mou Lisoněk, s.r.o., Stolářská 491, 688 01 Uherský Brod, 
IČ 25345168 z  důvodu vyhlášeného nouzového stavu, 
tedy dodatek a  jím sjednávané změny jsou uzavírány 
z důvodu vnějších nepředvídatelných okolností v zájmu 
řádného dokončení díla a předcházení škodám, když ne-
lze řešit situaci jinak.

• Uzavření Smlouvy o  zřízení věcného břemene č.: OT-
014330054404/001 s  firmou E.ON Distribuce a.s., 
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ 
28085400.

• Podání Dovolání k Nejvyššímu soudu ČR ve věci smluvní 
pokuty, JUDr. Zdeňkem Sochorcem, advokátem, V Tenič-
kách 614, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 41599900.

Vybráno z 12. zasedání zastupitelstva obce konaného 17.3.2020
Zastupitelstvo schválilo:

• Uzavření Příkazní smlouvy na výkon činnosti TDS a BOZP 
na akci Revitalizace kulturního domu s  fi rmou IS Pro-
jekt, s.r.o. Na Chmelnici 2166, 688 01 Uherský Brod, IČ 
27744442.

• Uzavření Příkazní smlouvy s  fi rmou EUROINTERIER CZ, 
s.r.o. Klíčova 1261/2c, 618 00 Brno-Černovice, IČ 25551451 
na výkon autorského dozoru a inženýrské investorské čin-
nosti na akci Revitalizace kulturního domu.

• Smlouvu o dílo na architektonické řešení interiéru kultur-
ního domu s fi rmou LT Projekt, a.s., Kroftova 2619/45, 616 
00 Brno-Žabovřesky, IČ 29220785.

• Uzavření veřejnoprávní smlouvy se spolkem Folklor a kul-

tura v Podolí, Podolí č.p. 190, 686 04, IČ 22742590 ve výši 
15.000,- Kč na krojové vybavení a obutí.

• Uzavření Příkazní smlouvy na výkon činnosti koordinátora 
BOZP na akci Zateplení objektu ZŠ Podolí č.p. 53 s fi rmou 
IS Projekt, s.r.o. Na Chmelnici 2166, 688 01 Uherský Brod, 
IČ 27744442.

• Uzavření Příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru 
na akci Zateplení objektu ZŠ Podolí č.p. 53 s  fi rmou MI-
KULÍk projekty s.r.o., Svatoplukova 285, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ 27697746.

• Ukončení smlouvy o  nájmu obecního bytu k  31.3.2020, 
a to dohodou s Alenou Janků.

Vybráno ze 14. zasedání zastupitelstva obce konaného 14.4.2020
Zastupitelstvo obce schválilo:

• Uzavření Smlouvy o dílo s  fi rmou Elgeko s.r.o., Podolí 
č.p. 130, 686 04 Kunovice, IČ 29235332.
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24.6.2020 Svoz komunálního odpadu
2.7.2020 Svoz plastů
8.7.2020 Svoz komunálního odpadu
22.7.2020 Svoz komunálního odpadu
5.8.2020 Svoz komunálního odpadu
6.8.2020 Svoz plastů
19.8.2020 Svoz komunálního odpadu
2.9.2020 Svoz komunálního odpadu
 Svoz nebezpečného odpadu
3.9.2020 Svoz plastů
16.9.2020 Svoz komunálního odpadu
30.9.2020 Svoz komunálního odpadu

Svozy odpadů 

v následujícím období 

Poděkování
Doba koronaviru přinesla velké obavy o naše blízké, vlastní zdra-

ví a  vlastně další život každého z  nás. Ve zlých dobách je pomoc 
druhých nejcennější. Je mi pro-
to velkým potěšením, že mohu 
pomocnicím z  řad Podolanů 
paní Ludmile Jakšíkové, paní 
Jitce Raclavské a  paní Věře Hej-
nové poděkovat za usilovné šití 
látkových roušek v  časech, kdy 
nebylo do smíchu nikomu z nás. 
A přeci se zmíněné dobrovolnice 
rozhodly pomáhat jiným, zvláště 
pak našim seniorům. Ti často ani 
netušili, které ruce pro ně roušky 
s láskou a pokorou ušily. 

Jana Rýpalová, 
starostka obce

Jak vyzrát na sucho
Životodárné deště posledních dní 

potěšily jistě mnoho z nás. Nejvíce ale 
prospěly vegetaci. Krajina se zelená 
bujným porostem všeho a snad všude. 
Mohlo by se leckomu zdát, že dlouho-
dobý nedostatek vody v půdě se zvol-
na vylepšuje. Deště ze začátku června 
zajistily dostatek vláhy ve vrstvě 40 cm 
pod povrchem, i když dlouhodobě za-
číná být tato vrstva vysušována. Proto 
její nasycení vodou spolu s příznivými 
teplotami a slunečním svitem způso-
bilo malou vegetační explozi. Bohužel, 
vrstvě zeminy v hloubce 1,0 m a níže 
se již více než jednu dekádu nedostává 
přísunu dešťových vod a zásoby spod-
ní vody již dosáhly mnohde kritických 
hodnot. Ještě stále necháváme odté-
kat vodu řekami, namísto zadržování v 
krajině. 

Víme, co nám hrozí?
Většina společnosti si nepřipouští 

možnost blízkého kolapsu v zásobo-
vání pitnou vodou. Pokud bude po-
kračovat vývoj klimatu a změny počasí 
stejným trendem, jakým se ubírá po-
sledních 

10 – 15 let, setkají se více než prav-
děpodobně dva protichůdné faktory: 
extrémní úbytek vodních zdrojů a ne-
řízená spotřeba veřejným vodovodem 
dodávané vody. Společnost si začala 
zvykat, že lokálně se objevuje nedosta-
tek pitné vody a obyvatelé tak bývají 
zásobení dovozem cisteren s pitnou 
vodou. Víme o tom, ale sami bychom 
nechtěli být takto postiženi. Vodovod-
ní kohoutek se stal součástí našeho 
světa, našeho myšlení. Přesto společ-
nost spotřebovává dál vodu nezříze-
ným způsobem a mocní se obávají šířit 
„poplašnou zprávu“, že s vodou nám tu 

tiká časovaná nálož. Nečekejme tedy 
na váhavý stát a zamysleme se sami, 
jak pomoci krajině zadržovat vodu.

Voda na prvním místě 
Naučme se vidět krásu v nepose-

čeném trávníku, který zadrží vlhkost 
bezpečně v půdě a nedovolí její odpar. 
Pojďme se učit měnit naše pohledy 
na svět a přizpůsobujme své žití změ-
nám klimatu. Zvolme si novou metodu 
péče o svůj trávník tak, aby byl „záhon“ 
úhledný, ale přesto přirozeného vzrůs-
tu. Je možné sekat části zahrady a jiné 
části ponechat. Odpar se i touto meto-
dou sníží a my můžeme vyzkoušet naši 
kreativitu nečekaně na svém trávníku. 
Již před několika lety se ve městech 
začal prosazovat nový typ údržby ze-
leně s prvořadým požadavkem zadržet 
maximum spadlé srážkové vody. Tomu 
se přizpůsobují požadavky estetické a 
změna klimatu vlastně vyvolává změ-
nu v našem vnímání krásy. 

Regulovat?
V mnoha zemích přistoupili k dras-

tickým restrikcím a přísně regulují kro-
pení zahrad a trávníků pitnou vodou, 
plnění domácích bazénů apod. Ale na 
otázku, co změníme my sami a hned, 
často nenajdeme odpověď. Tolerujme 
neposečené travnaté plochy a raduj-
me se z každé dešťové kapky, která 
nám spadne z nebe a bez užitku neod-
teče. Nekosení trávníků bude mít další 
a nečekaný přínos. Mnozí ptáci hnízdí 
přímo na zemi maskovaní pouze ve-
getací. Vzrostlá tráva nesečená kvůli 
zamezení odparu z půdy nečekaně 
umožní více párům v trávě zahnízdit. 
Jednu fotografii hnízda ukrytého v lese 
přímo na zemi mezi větvičkami a su-
chým listím zveřejňujeme. Buďme tedy 

i na procházkách v krajině ohleduplní, 
dávejme pozor, kam šlapeme, nechá-
vejme trávu nesečenou, radujme se z 
rozkvetlé louky tam, kde loni byl hlad-
ce střižený trávník. Neplýtvejme vodou 
a hlavně nezapomeňme: před několika 
měsíci nám během chvíle jeden malin-
katý virus změnil celý život. Zkusme se 
právě teď sami zamyslet, co bude až 
voda nebude?...

Za výbor pro životní prostředí 
Jiří Trávníček
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Podolský tmel

Máme za sebou poněkud „zvláštní“ tři 
měsíce jaké nikdo z  nás nezažil...Bylo to 
na začátku opravdu prapodivné a zvlášt-
ní, když jsem jezdil do práce a celou ces-
tu do Hradiště nepotkal žádné auto ani 
živáčka...Na rukou latexové rukavice, na 
obličeji páchnoucí respirátor čínské výro-
by a ochranné brýle k tomu... Když jsme 
jako děti chodívali se školou na branné 
cvičení a  běhali po lesích v  plynových 
maskách, nikdo z  nás netušil že se této 
situaci jednou co jen přiblížíme. Bere-
me vše jaksi automaticky, večer jdeme 

spát s jistotou, že se ráno opět vzbudíme 
a  vše bude aspoň tak, jako bylo včera... 
Rychlost, s  jakou jsme se dozvídali nové 
informace o  pandemii, změny a  různá 
nařízeni vlády, nás všechny zaskočila. 
Když se na to ale podívám zpětně, vidím 
v tom taky určitá pozitiva. Zjistili jsme, že 
některé věci jsou naprosto nepodstatné 
a  některé můžou prostě počkat. Trávili 
jsme spolu mnohem více času, najednou 
jsme měli prostor na to, na co nám jindy 
čas nezbýval a jistým způsobem jsme se 
všichni jaksi zklidnili a začali si pomáhat. 
Doma jsme vytáhli zaprášené šicí stroje 
a začali jsme šít roušky.

Chodívali jsme se ženou a s dětmi na 
procházky, když nám je skoro po měsíci 
karantény vláda povolila a  najednou se 
nám zdála příroda kolem nás mnohem 
hezčí než kdy jindy.... Jezdívali jsme se 
synem na ryby, a přestože jsme jich letos 

zatím moc nechytili, prostě jsme se jen 
kochali tím, jaké to máme v Podolí a jeho 
okolí krásné. Poznávali jsme místa, která 
jsme jinak přehlíželi a  kolikrát se nesta-
čili divit. Zamiloval sem si naši Olšavu 
a  její neregulovaná místa, kde si člověk 
s  trochou nadsázky připadal jako někde 
v Amazonii. Když jsme na některé místo 
přišli po týdnu a vegetace byla opět o kus 
dál, jako bychom se ocitli na úplně jiném 
místě. Ve vodě plavala ondatra, na stromě 
lasice, pak připlavala kačena s mladýma, 
nad hladinou proletěl ledňáček, nebo 
jsme si se synem prostě jen vytahovali 
navzájem klíšťata a často jsem u té vody 
prostě jen přemýšlel. Ideální příležitost 
na to, zamyslet se nad sebou, nad tím, jak 
životem proplouváme, jak se chováme 
k lidem ve svém okolí, ke svým nejbližším, 
kamarádům a taky spoluobčanům. Moc-
krát jsem si uvědomil, jaké to muselo být 
pro naše prarodiče těžké a  složité, když 
zažívali mnohem víc stresují období, ja-
kým byla například válka, to jsou situace 
kdy člověk doopravdy poznává charakte-
ry lidí kolem sebe. A proto bych si vskutku 
nepřál nic jiného, než abychom se k sobě 
navzájem chovali s  úctou a  respektem, 
ač máme na určité věci často úplně jiný 
názor. Vždyť jestli Pán Bůh dá, budeme 
v  našem krásném Podolí vedle sebe MY 
VŠICHNI žít po zbytek života, tak si to ne-
komplikujme hloupostmi.

Miro Révay

Na kole dětem
V pátek 12. 6.2020 projel naší obcí peloton 2. etapy 11. roč-

níku Cyklotour Na kole dětem. Výtěžek této akce je již tradičně 
věnován na podporu onkologicky nemocných dětí. Letošní 
mimořádná situace bohužel ovlivnila i takovéto dobročinné 
a užitečné projekty. Proto každého, kdo by měl zájem také 
pomoci, upozorňujeme, že číslo účtu veřejné sbírky je 107-
484410267/0100.

Štěpánka Míšková
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
POZNEJ DOLNÍ POOLŠAVÍ 

A JEHO TRADICE

Realizátor: Mikroregion Dolní Poolšaví 

Termín: 17. – 21. 8. 2020 

Čas: 8:00 – 16:00 

Věk dětí: od 6 let do 13 let 

Místo: Areál Jízdy králů Kunovice – místo předání a vyzvednutí dětí 

Příměstský tábor je určen pro děti od 6 do 13 let v době 
letních prázdnin. Reaguje na potřebu rodin s dětmi před-
školního a školního věku, které nemají zajištěny aktivity 
pro své děti na letní prázdniny, protože jejich rodiče cho-
dí do práce a také mateřské školky a základní školy mají 
zavřený či omezený provoz. 

Nábor uchazečů: 

• nábor uchazečů přes e-mail: dolnipoolsavi@email.cz, 
• rodiče na svém obecním úřadě vyplní přihlášku, zdra-

votní potvrzení, prohlášení o bezinfekčnosti 
• dále rodiče uhradí částku 1 500,- Kč za příměstský tábor 

do 30. června 2020 na účet č.: 35-5809660217/0100 , 
• pokud bude příměstský tábor zrušen, bude rodičům 

částka vrácena, 
• na tel. 702 132 678 dostanou rodiče základní informa-

ce o táboře a jeho programu. 

Personální zajištění tábora: 

• koordinátor a organizátor tábora: 
Mgr. Alexandra Krušinová 

• vedoucí tábora: Mgr. Jiřina Bartošíková 
• komunikace s rodiči a sběr přihlášek: Mgr. Alexandra Krušinová 

Realizační fáze příměstského tábora: 

Tábor proběhne každý den v jiné obci mikroregionu, kam se vedoucí s dětmi budou dopravovat veřejnou 
dopravou. Tábor se uskuteční od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin. 
Pro děti bude zajištěn oběd a 2x denně svačina a pitný režim po celý den. V ceně tábora je každodenní 
doprava do obce mikroregionu.
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Zprávičky z naší školičky

Nouzový stav
I když nemohla probíhat výuka ve ško-

le, snažili jsme se s dětmi i rodiči komuni-
kovat alespoň prostřednictvím moderních 
technologií. Děkujeme všem rodičům za 
spolupráci při výuce dětí u nich doma. Vel-
mi nás těšila zpětná vazba rodičů, kteří po-
sílali fotky výtvorů a prací dětí. 

Například v rámci výtvarné výchovy to 
byla stavba obydlí z  přírodnin pro hmyz, 
skřítky a  další obyvatele dle fantazie dětí. 
Při předchozím tvoření se děti inspirova-
ly klipem k písni Somebody that I used to 
know a vznikala tak díla složená z geome-
trických tvarů.

Děti posílaly pozdravy a  rodiče fotky, 
jak se děti doma učí i  baví, vyrábí roušky 
nebo jak slaví „ponožkový den“.

Snažili jsme se pro děti kromě učení vy-
myslet na každý den něco zajímavého, co 
je pobaví a potěší. A naopak nás těšilo, když 
se s námi děti a rodiče o fotky ze svých akti-
vit podělily. Ať už je to sport, výtvarné poči-
ny, domácí pečení nebo výlety do přírody. 
V galerii můžete vidět, jak si děti představu-
jí Tvář jara, domeček pro lesní živočichy i jak 
tráví volný čas.

I když vyučování probíhalo v do-
mácích podmínkách, vrhly se děti 
na jarní tvoření. V  galerii najdete 
land art - umění inspirované příro-
dou a vytvořené přímo v ní, další ob-
rázky s názvem Tvář jara inspirované 
tvorbou G. Arcimbolda a poslechem 
Vivaldiho Čtvero ročních období 
a také ilustrace k různým textům, se 
kterými děti pracovaly.
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Děti se v rámci pracovních činností ne-
zalekly ani vaření a pečení a s nadšením se 
pustily do práce.

V rámci slohu měly děti za úkol roz-
stříhat text v časopisu a vytvořit ze slov 
text nový. Čeština je velmi bohatý jazyk 
a děti jsou velmi tvořivé, a proto o zajíma-
vé texty nebyla nouze.

Kromě domácí výuky mají děti spoustu 
dalších nápadů na skvělou zábavu.

V rámci pašijového týdne se děti sladily 
s názvem dne.

Čtvrťáci si v angličtině vybrali jedno zví-
ře, které je zaujalo a vytvořili o něm plakát, 
kde ho velmi zdařile popsali. Můžete se tak 
dočíst, kde zvíře žije, jakou má barvu, čím 
se živí či jaké jsou jeho vlastnosti.

S  popisem pracovního postupu se 
všichni setkáváme často. Děti tvořily 
a  popisovaly, co si můžeme vyrobit na 
Velikonoce. Jejich skvělé nápady i  s  ná-
vodem jsou inspirací pro nadcházející 
svátky jara.

Protože reklama na nás útočí ze všech 
stran, dostaly děti za úkol v  rámci Dne 
s knihou vymyslet, jaká reklama by přitáhla 
čtenáře k jejich nejoblíbenější knížce. Děti 
natočily naprosto úžasná videa, psaly texty, 
malovaly obrázky a měly spoustu skvělých 
nápadů.

Děti pracovaly s textem, který si moh-
ly vymyslet nebo najít v  knížce, časopisu, 
webových stránkách či kdekoli jinde. Text 
měly kromě vepsání do papírového vajíčka 
doprovodit ilustrací, která jej vystihuje.

Děti vytvářely například jarní mandaly, 
zkoušely malovat přírodninami i tvořit jen 
tak pro radost.
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Ve čtení se věnujeme i méně tradičním 
útvarům. Děti si například zkusily vytvořit 
„reklamu na zvířátko“ po vzoru Jiřího Žáčka 
nebo zhodnotit důležitost věcí v životě po-
dobně jako již zmíněný autor v Rozhovoru 
s delfínem.

Přestože jsme nefungovali tak, jak bylo 
běžné, děti byly i doma velmi pilné a svě-
domitě plnily úkoly. Na fotkách se můžete 
přesvědčit, čemu všemu se doma naučily 
a  jak jsou šikovné. Velký dík za spolupráci 
patří samozřejmě rodičům.

V  hudební výchově děti první, druhé 
a  třetí třídy ilustrovaly známé písničky. 
Zkuste 3xhádat, které to jsou!

30. duben patří tradičně čarodějnicím, 
táborákům a stavění májky. A i když letos 
nebylo možné pořádání velkých akcí, i tak 
si děti jeho oslavu užily.

Děti sice nemohly chodit do školy, ale 
byly moc šikovné a snaživé a posílaly fotky 
vypracovaných úkolů. Ať už je to dopis pro 
známou osobnost do slohu, komiks do lite-
ratury nebo májka, jejíž velikost je vyjádře-
na prostřednictvím zlomků až po úkoly do 
angličtiny a praktickou výuku přírodovědy.

Ve výtvarné výchově děti zkoušely pra-
covat i v rámci méně známých výtvarných 
směrů moderního umění. Např. op-art pra-
cuje se smyslovými klamy a optickými ilu-
zemi a tím je nejen pro děti velmi zajímavý.
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Návrat do školy
V  rámci opakování učiva přírodovědy 

pracovaly děti samostatně na projektu 
podle tématu, které si zvolily. Do projektu 
mohly zařadit všechno, co s daným téma-
tem souvisí - od informací z učebnice, přes 
vlastní texty až po angličtinu.

V  úterý 2.6.2020 dopoledne vyrazila 
skupina prvňáků, druháků a  třeťáků na 
mokřady. Součástí dopoledního programu 
bylo vyplňování pracovního listu, pátrání 
po přírodních zajímavostech mokřadů, hry 
v přírodě i piknik.

Pátek 5.6.2020 patřil ve skupině čtvr-
ťáků a  páťáků vyrábění a  tvoření. Děti 
si mohly vybrat, čím se budou zabývat. 
Vznikly různé práce od pletených výrob-
ků před papírové domky až po model 
obrněného transportéru.

I  letos jsme si připomněli oblečením 
proužkovaných věcí děti, které se narodily 
s rozštěpem. Máváme jim a myslíme na ně.

Velké poděkování všem dětem, rodi-
čům i kolegyním za úsilí, které v tomto 
období vynaložily. Pro mnoho z  vás to 
nebyl jednoduchý čas. Přesto jsme zů-
stali všichni v kontaktu a díky společné 
podpoře jsme tuto dobu překonali. 

Děkujeme také paní starostce 
a  panu místostarostovi, kteří v  době 
koronavirové dokázali zkorigovat vel-
kou rekonstrukci školy. Dokončovací 
práce na škole ještě probíhají, ale děti 
se mohly díky nim vrátit do školy v po-
době školních skupin do nových tříd již 
25.5.2020 tak, jako ostatní děti ve ško-
lách, kde rekonstrukce v takovém rozsa-
hu neprobíhala.

Děkuji kolegyním, že se v  krátkém 
čase dokázaly přeorientovat z  klasické 
výuky na online výuku a  byly pro děti 
oporou v době nouzového stavu.

Do dalších dnů vám všem přejeme 
hlavně hodně zdraví a štěstí. Ať v životě 
potkáváte dobré lidi, kteří budou při vás 
vždy stát.

Za kolektiv ZŠ a MŠ Podolí 
Jana Buršová
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Z činnosti Mysliveckého spolku

K letošnímu významnému výročí 800 let od první pí-

semné zmínky o naší obci se připravuje vydání knihy o 

Podolí. V současné době vrcholí přípravy na dokončení 

její finální podoby. Jako ukázku a současně upoutáv-

ku jsme se rozhodli do tohoto čísla vložit článek, který 

bude součástí kapitoly o spolkové činnosti v obci.

Myslivecký spolek Boří Míkovice

Lovecká činnost člověka provází od nepaměti. Mysli-
vost se vyvíjela v souladu se změnami v lidské společnosti, 
k vlastnictví k půdě, majetku a moci vládnoucí třídy. První 
pravidla v myslivosti platná pro České země zavedla Marie 
Terezie. Každá změna režimu a státního uspořádání výraz-
ně ovlivňuje myslivost a lov zvěře. V poválečném období 
došlo k odtržení výkonu práva myslivosti od vlastnických 
a uživatelských vztahů k pozemkům. Postupně se měnila i 
výměra honitby, až se ustálila na výměře minimálně 500 ha. 
V současné době je snaha opět výměru zmenšit na 250 ha a 
míň. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se měnili 
i uživatelé honitby v Podolí. V předválečném období pro-
vozovali myslivost především majetní lidé a vlastníci půdy 
bez ohledu na myslivecké spolky. Po roce 1948 byly honitby 
vázány na myslivecká sdružení a jejich činnost. V roce 2001 
došlo k navrácení systému tvorby honitby a jejího proná-
jmu fyzické nebo právnické osobě. V tomto roce se podařilo 
Podolský les v majetku města Uherské Hradiště přičlenit k 
honitbě Podolí. 

Z ústního podání je známo, že Podolský les měl pronaja-
tý pan Jedlička, který shromáždil sbírku trofejí pocházející z 
této honitby. Sbírka obsahovala 35 ks srnčích trofejí a 1 kus 
jelení. Trofeje byly na vyřezávaných podložkách na zadní 
straně s datumem a popisem místa ulovení. Letitým rodá-
kům je znám pojem Jedličkova bouda, která stála na mís-
tě centrálního seníku. Po druhé světové válce byl Podolský 
les přičleněn k honitbě Lesů ČR a postupně zde provozoval 
myslivost Lesní závod Strážnice, Buchlovice a nakonec Lu-
hačovice.  V tomto období se v honitbě vyskytovala mufloní 
zvěř v počtu 35-50 ks. Bylo uloveno několik zlatých trofejí 
evidovaných na mezinárodních výstavách. V dalších letech 
došlo k zániku celé mufloní populace. 

Před rokem 1983 bylo Podolí součástí honitby Vésky, Mí-
kovice, Podolí. Předsedou byl František Zapletal z Míkovic 
– tehdejší předseda Okresního mysliveckého spolku v Uher-
ském Hradišti a mysliveckým hospodářem Bohumil Pipal z 
Míkovic. V tomto roce došlo k odtržení Vések a přičlenění 
Veletin k honitbě Podolí. Další změna nastala v roce 1992 
odchodem myslivců z Veletin, kteří byli do této doby čle-
ny Mysliveckého sdružení Kojetínek Míkovice. Předsedou 
byl Zdeněk Rous a mysliveckým hospodářem pan Bohumil 
Pipal. Odtržením Velecké honitby zůstala honitba tvoře-
na sloučením podolského a míkovského katastru. Dne 24. 
září 1992 byla utvořena nová  myslivecká organizace pod 
názvem  Myslivecké sdružení Boří Míkovice se sídlem v Mí-
kovicích. Předsedou byl zvolen Vratislav Slunečko z Vések a 
mysliveckým hospodářem Lubomír Novotný z Podolí. 

V roce 2001 došlo přijetím nového zákona o myslivosti č. 
449/2001 Sb. a odtržení mysliveckých organizací od držení 
honiteb. To následně způsobilo velké změny ve výkonu prá-
va myslivosti. Myslivci prošli od té doby několika legislativ-

ními změnami . 
Od ledna2014 nese díky poslední registraci  název Mys-

livecký spolek Boří Míkovice, z. s. a v této podobě setrvává 
dodnes. V současné době je předsedou spolku Petr Kopu-
nec z Míkovic a mysliveckým hospodářem Martin Straňák z 
Vések. Spolek tvoří 18 členů a 2 hosté. Z Podolí jsou členové 
Lubomír Novotný, Michal Paška, Petr Smetana a Pavel Pod-
škubka. Ostatní členové jsou z okolních obcí. 

 Pro úplnost uvádíme jména občanů Podolí, kteří  
po roku 1970 do současné doby provozovali myslivost na 
katastru naší obce. Cyril Lapčík  – hajný bydlící v Lipinách, 
Antonín Malina st. č.p. 220, Antonín Malina ml. č.p. 220, 
František Kovařík č.p. 156, František Crla st.  č.p. 152, Franti-
šek Crla ml. č.p. 152, Karel Vala č.p. 120, František Možíš č.p. 
30, Drahomír Hanáček č.p. 88, Miroslav Malina č.p.176, Miro-
slav Rathouzský č.p. 245, Lubomír Novotný č.p.217, Ladislav 
Vlachynský č.p. 253, Michal Paška č.p. 234, Martin Smetana 
č.p. 166, Petr Smetana č.p. 166, Ilona Vlachynská č.p. 253 a 
Pavel Podškubka č.p. 113.

Honitba
V roce 2003 bylo na základě zákona o myslivosti 449/2001 

Sb. ustanoveno na valné hromadě vlastníků honebních po-
zemků Honební společenstvo Podolí zahrnující pozemky v 
k.ú. Podolí nad Olšavou, k.ú. Míkovice a částečně k.ú. Kuno-
vice.  Honitbu tvoří zemědělská půda 688 ha, lesní půda 122 
ha, vodní plochy 14 ha a ostatní plochy 45 ha, celkem 869 ha 
honebních pozemků. 

Západní hranici tvoří okraj Lintavského žleba, na jihu 
okraj lesa Hluboček, východní hranici okraj lesa Kojetínek 
navazující na Hraniční potok a severní hranici tvoří tok řeky 
Olšavy.  

Normované kmenové stavy zvěře byly stanoveny násle-
dovně: zvěř zaječí 72 ks, zvěř bažantí 42 ks, zvěř srnčí 45 ks, 
Na tyto druhy je vypracováván plán chovu a lovu. Ostatní 
druhy zvěře jsou loveny za podmínek stanovených zákonem 
o myslivosti a jeho prováděcí vyhláškou. Jedná se zejména 
o zvířata škodící myslivosti, predátory a několik druhů per-
naté zvěře. 

Myslivecké sdružení Boří Míkovice se sídlem v Míkovi-
cích si pronajalo honitbu Podolí v roce 2003 a dále pak Mys-
livecký spolek Boří Míkovice, z.s. na dalších 10 let až do roku 
2023.

Lov zvěře.
Před rokem 1970 byl poměrně vysoký výskyt drobné 

zvěře a v té době bylo ročně loveno cca 150 ks. bažantích 
kohoutů, 200 ks zajíců a několik stovek králíka divokého. 
Okrajově byla na řece Olšavě lovena kachna divoká a již se 
nelovila koroptev polní. Dále byl prováděn na Vésecku od-
chyt živých zajíců v počtu 100 ks a na Podolsku odchyt živé 
bažantí zvěře v počtu 30 ks. Ze spárkaté zvěře se lovilo 20 ks 
srnčí a jiná se v této honitbě nevyskytovala. Z predátorů – 
„škodné“ se lovili lišky, jezevci, kuny a tchoři.

Vlivem změny způsobu zemědělského hospodaření a 
pěstovaných plodin došlo k radikálnímu úbytku drobné 
zvěře, dokonce k úplnému vymizení králíka divokého. S tím 
souvisí i radikální pokles početního stavu drobných predá-
torů a dravců. Výjimku tvoří pouze kachna divoká – březňač-
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ka, jejíž stavy se pomalu zvyšují a odlov z divoké populace 
na Olšavě je 50-100 ks. Z drobné zvěře je loveno 15 ks bažan-
ta kohouta a 50 ks zajíců. 

Osetím velkých zemědělských ploch obilninami, kukuřicí 
a řepkou vyhovuje spárkaté zvěři především černé, daňčí a 
od roku 2017 je zaznamenán výskyt i zvěře jelení. Toto se 
odrazilo i na počtu ulovených kusů.  Lov srnčí zvěře se ustálil 
30-40 kusech, černé 10-15 kusech. Od roku 2015 je loveno 
2-3 ks daňčí zvěře. V roce 2015 se podařilo ulovit v Podol-
ském lese na jedné naháňce 18 ks černé zvěře a v tom roce 
celkem cca 30 ks. V té době byl uloven 1 kus jelení zvěře. 
Lišek je ročně loveno kolem cca 5 ks. Byl zaznamenán výskyt 
psíka mývalovitého, výra velkého a běžně se vyskytuje na 
toku řeky Olšavy bobr evropský a vydra říční.

V roce 1983-1992 byl prováděn odchov kuřat bažan-
ta obecného v počtu 500 ks s následným vypouštěním do 
honitby se slovitelností 10%. V této době bylo odchováno 
i 100 ks kuřat bažanta královského. Na přehradě v Míkovi-
cích je po dohodě s rybářskou organizací vypouštěno 200-
250 kachňat kachny divoké se slovitelností 90%. V současné 
době jsou prováděny pokusy s dochovem králíka divokého 
se snahou o navrácení do volné přírody.  

S tímto souvisí i důsledná ochrana před zvířaty škodící 
myslivosti a přirozenými predátory. 

Hlavní poslání
Hlavním posláním spolku je společný výkon práva my-

slivosti v honitbě, zlepšování životního prostředí, ochrana 
přírody, chov a péče o zvěř a společenská činnost v obcích 
Podolí a Míkovice. Spolek se aktivně zapojuje do údržby 
krajiny v pronajaté honitbě Podolí (výsadba stromů, kosení 
travních porostů, úprava polních cest). V katastru obce Po-
dolí zakoupil pozemek v části Hlubočné, kde provádí sklizeň 
sena pro období strádání. Byly vysázeny plodonosné stromy 
a keře pro zvýšení úživnosti. Tato výsadba má také zabrá-
nit větrné a především vodní erozi z přívalových dešťů, kte-
rá poškozuje krajinu. Spolek pomáhal při výsadbě stromků 
u nově vzniklých mokřadů v Podolí a vysazovat stromky v 
obecních lesích. 

V důsledku výrazného snížení stavu drobné zvěře se spo-
lek snaží vylepšit honitbu vypouštěním bažantů a divokých 
králíků, které odchovává. Nedílnou součástí činnosti mysli-
veckých spolků je odlov spárkaté a drobné zvěře a s tím spo-
jené pořádání honů a naháněk. Tradičně bývají v podzimním 
období pořádány čtyři hony, dva v katastru obce Míkovice a 
další dva v katastru obce Podolí. Naháňky na černou zvěř a 
na zvěř škodící myslivosti probíhají v Podolském lese. Členo-
vé spolku jsou držiteli loveckých psů, se kterými se účastní 
zkoušek lovecké upotřebitelnosti. V roce 2019 měli v drže-
ní 2 maďarské ohaře, 2 české fousky, 2 německé drátosrsté 
ohaře, 1 špringršpaněla, 1 borderteriéra, 3 jezevčíky dlouho-
srsté a štěně foxteriéra hladkosrstého. 

Další aktivity
Spolek se také aktivně zapojuje do společenského života. 

V letním období pořádá u myslivecké chaty v Míkovicích Sva-
tohubertskou mši, na kterou navazuje dětský den a beseda u 
cimbálu. V lednu se každoročně koná myslivecký ples. Zde je 
zajištěna bohatá tombola a podávají se zvěřinové speciality.

Ve spolupráci s Obecním úřadem Podolí se spolek podí-
lí na akcích, které obecní úřad pořádá. Vypomáhá v údržbě 
mladého lesního porostu vysekáním pasek, výsadbou mla-
dých stromků a zajištěním před vznikem škod zvěří. 

Myslivecký spolek Boří Míkovice vlastní myslivecká zaří-
zení sloužící k přikrmování zvěře v době nouze, posedy, ka-
zatelny a zásypy pro drobnou zvěř. V Podolí má v Lipinách z 
roku 1970 postavenou loveckou chatu, která byla postupně 
rozšířena a v roce 2008 kompletně opravená. V Míkovicích 
má druhou chatu, která je přístupná veřejnosti a je využívá-
na k různým společenským akcím. 

Lubomír Novotný
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Z činnosti Sokola

K pramenu Olšavy
Jeden z  projektů ČOS se nazývá „Sokolské prameny“.  

Jsou to turistické výlety k  známým tokům a  jejich prame-
nům. Jeho cílem připomínat nutnost ochrany přírody a vod-
ních zdrojů, jejichž zásoby a kvalita jsou čím dál ve větším 
ohrožení. Má také seznámit s historickými událostmi, které 
jsou s  nimi spojeny nebo se odehrály v  jejich okolí. Proto 
se 6. června 2020 vydalo 11 dospělých a 10 malých sokolí-
ků k  pramenu Olšavy. Přesun auty do Šanova proběhl bez 
potíží. Bohužel plánovaná prohlídka muzea „Letecké bitvy 
nad Karpaty“, se neuskutečnila z  důvodu nepřítomnosti 
jeho majitele. Naše cesta započala u  zdejšího lyžařského 
vleku. Včerejší déšť ji pořádně rozmočil, a  tak vyhýbajíce 
se zrádným kalužím jsme doklouzali až k pramenu Olšavy. 
Po krátkém občerstvení a fotografování naše skupina vyšla 
hledat pozůstatky malé tvrze s názvem Bašta. Po chvíli pá-
trání se nám ji opravdu podařilo nalézt. Zůstaly zde po ní 
pouze 1,5 m vysoké ochranné valy o rozměrech 20 x20 met-
rů. V polovině 17. století tvrz sloužila hlídkám, které strážily 
naši hranici před tureckým nebezpečím. Dnes byl již vrchol 
zalesněný a neposkytl nám žádné výhledy. Aby nám cesta 
rychleji ubíhala, hrály děti hry. Asi nejvíc je zaujala hra 10 – 
15. Konečně se před námi objevil památník „Letecké srdce“ 
a odsud už to bylo jenom kousek k malému pomníčku, kde 
zahynulo daleko od své vlasti 9 amerických letců. Přečet-
li jsme si smutný příběh jeho posádky a  vydali se zpět do 
Šanova. Po chvíli chůze les skončil a před námi se objevily 
louky plné květin a nádherných výhledů do krajiny. V dálce 
se rýsovala nám známa silueta Buchlova a  Barborky, před 
námi se vlnily kopečky Vizovických vrchů a pod námi, jako 
na dlani, se rozprostírala Obec Šanov. Prožili jsme krásný 
prosluněný den v  přírodě a  ušli 11,5 km. Ke spokojenosti 
nám už chyběla jenom zmrzlina a na té jsme si pochutnali 
v Bojkovicích.

Zdeněk Kasper
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Psí sportovci nelenili
Opatření doby koronavirové se nevyhnula ani psím spor-

tům. Naplánované závody se zrušily, tréninky na cvičištích 
byly zakázány a nejeden pes užasle přemýšlel, proč jeho pání-
ček najednou musí nosit náhubek. Ani tak jsme nelenili. Náš 
výcvikový prostor jsme sice jako venkovní sportoviště nevy-
užívali, ale tréninky probíhali individuálně na soukromých 
zahradách. Při procházkách jsme psům nabídli jako náhradní 
variantu udržení kondice za pomoci frisbee, což je sport za-
ložený na odhazování a chytání létajících disků. Trénuje po-
střeh, rychlé reakce, aportování a také souhru člověka a jeho 
psa. Ale s postupným uvolňováním vynucené karantény jsme 
si i my opět s velkou radostí a elánem začali užívat návratu 
do normálu. Naše fanoušky a zájemce o cvičení agility upo-
zorňujeme, že hlavní trénink se z organizačních důvodů pře-

sunul na páteční odpoledne na 17:00 hod. Také si všechny 
dovolujeme pozvat na závody na Modré, které se konají 28. 
6. 2020.

V sobotu 13. 6. náš tým reprezentoval obec Podolí na 
Trojzkouškách v Luhačovicích. Za kategorii „S 1“ soutěžily 
Eva Šilhavíková s Belou a Veronika Smetanová s Jessií. Ště-
pánka Míšková s Jackem běžely v kategorii „L 2“. Účelem 
zkoušek agility je získat nejlepší známku. Jen shromáždě-
ním příslušného počtu „výborných“ je možné postoupit do 
vyšší výkonnostní kategorie. Třebaže ne všechny naše běhy 
dopadly úspěšně, všem třem týmům se podařilo získat prv-
ní letošní jedničku, a to považujeme za vynikající úspěch a 
šťastné vykročení do nové sezony.     

Štěpánka Míšková
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Společenská kronikaSpolečenská kronika
Naši jubilanti v červenci, srpnu a září:

Šišáková  Zdislava  60 let

Valešová Jana 60 let

Jakšíková Ludmila 65 let

Kolísková Zdeňka 65 let

Koníčková Helena  65 let

Křiváková Anna 65 let

Šišák František  65 let

Havránek Pavel  75 let

Ničová Anna  75 let

Hodesová Zdenka  80 let

Závodný Václav  80 let

Rathouzská Františka  81 let

Šmídová Marie  82 let

Zatloukalová Jiřina  85 let

Huňka Zdeněk  85 let

Kováříková Marie  86 let

Svobodová Ludmila  86 let

Šilhavíková Marie 87 let

Fornůsková Anna  89 let

Včelicová Božena  90 let

Hrabalová Marie  92 let

Smetanová Anna  96 let

Narození:

Dne 26.2.2020 se Adéle a Michalovi Májíčkovým narodil syn Šimon.

Dne 29.2.2020 se Naděždě Kratochvílové a Jakubu Machalovi narodil syn Johan.

Dne 8.6.2020 se Jitce a Šimonovi Raclavským narodil syn Martin.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

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 uzávěrkou. 

Pokud si nepřejete být v naší společenské kronice zveřejněni, 
oznamte to písemně nejméně 2 měsíce předem na obecním úřadě v Podolí.


