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Obecní úřad

OOpprravvyy a úúdržžžbba oobbeecnííího mmaajjettkkku

RRReeggeeenerraaacee vveeřeeejnnýýýcch ppproosttraannssttvíí

Milí spoluobčané,
čas neuvěřitelně rychle ubíhá a  je tu opět nové, pod-

zimní číslo zpravodaje a  také čas pro aktuální informace 
o práci na úřadě.

Starostka aktuálně

K  pravidelnému sečení travnatých ploch, kterých máme 
opravdu hodně, jsme přidali opravu schodů při vstupu do ma-
teřské školy. Schody jsme rozebrali a  na nový betonový základ 
položili nové z betonové dlažby. Ve škole došlo také k malé kos-
metické úpravě prostoru pod schody, který je využíván k odklá-
dání cvičebního nářadí. Prostor trpěl zvýšenou vlhkostí, proto zde 
došlo k osekání omítky, zvětšení větracích průduchů a položení 
betonové dlažby k vyrovnání podlahy. Snad tato opatření pove-
dou ke snížení vlhkosti a lepšímu klimatu v těchto prostorách.

V mezičase řešíme také závady na dětských hřištích, opravu 
obecního mobiliáře, úklid na sběrném místě, likvidaci bioodpadu 
a jiné nenadálé situace. Se sečením travnatých ploch a údržbou 
veřejných prostranství nám pomáhali dva brigádníci. Zásluhu na 
krásně kvetoucích záhonech bez plevele mají tři pracovnice, které 
dle potřeby záhony udržují.

Práce kolem kulturního domu nás po-
řád nejvíce zaměstnávají. Jak to tak bývá, 
na stavbě se neustále řeší nejrůznější zá-
ležitosti. Nejprve se realizační fi rma mu-
sela vypořádat s výškovými rozdíly a také 
nestabilním povrchem. Povrch byl velice 
měkký a  blátivý, proto na doporučení 
odborníků došlo k posílení základů opěr-
ných zídek, schodiště a také zpevněných 
ploch.  Nejvíce nás však zaměstnávala si-
tuace se spletí inženýrských sítí po jejich 
odkrytí. Prostranství před budovou kři-
žují úplně všechny existující sítě a kabely, 
a to na několika místech. Díky vstřícnosti 
majitelů jednotlivých sítí se vše celkem 
rychle a  zdárně podařilo dořešit a  práce 
mohly pokračovat. Realizační fi rma je 
velmi vstřícná k našim požadavkům, kte-

ré vyvstaly až při realizaci projektu. Řešili 
jsme elektrické rozvody s přidáním osvět-
lení, přípravu pro vánoční strom, umístění 
železných soch, pro oživení prostoru fon-
tánu s vodou, umístění mobiliáře a další 
úpravy. Došlo také ke změně umístění 
pamětní desky obětem II. světové války. 

Tyto práce zkrášlí venkovní prostor a zpří-
jemní nám pobyt, ale fi rmě přidávají prá-
ci. Na stavbě je vidět každý den čilý sta-
vební ruch a přibývání zpevněných ploch. 
Při pohledu na probíhající práce si každý 
den říkám: „Už se nám to rýsuje a bude to 
moc pěkné!“
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Mappovváání kataastrráálníhoo územmíí Poodolíí naad Olšavou

Volbby ddoo Pooslannecckké sněěmovnnyy Paarlammeenttu ČČeské rrreeepublikyy

Zde zveřejňujeme informace, které nám předal Katastrální 
úřad v Uherském Hradišti.

7.9.2021 byly zahájeny práce na mapování katastrálního 
území Podolí nad Olšavou, obec Podolí etapou zjišťování hra-
nic přímo v  terénu. Mapování bude prováděno v  intravilánu 
obce, tedy tam, kde neproběhly pozemkové úpravy.

O zjišťování průběhu hranic vašich pozemků se dozvíte od 
katastrálního úřadu cca 14 dní předem s  uvedením termínu 
(datum a čas) pochůzky přímo v terénu. Před touto pochůzkou 
je nutno, abyste si nejlépe ve spolupráci a ve shodě se sousedy 
v terénu ujasnili a trvale označili (nejlépe železnými trubkami) 
vlastnické hranice vašich pozemků, tak, jak si je pamatujete 
např. z posledního měření, dle historické či nové domluvy se 
sousedem (např. plot je hranice, sloupek je hranice, roh domu 
či předzahrádky je hranice a  podobně). Toto vyznačení vaší 
hranice dle toho, jak se domníváte, že vede, je důležité přede-
vším u pozemků mimo rodinné domy a dvory.

Při samotné pochůzce převezmou pracovníci katastrálního 
úřadu vámi označené hraniční body, které označí v terénu ba-
revným nástřikem, aby byly k nalezení měřícím oddílem kata-
strálního úřadu, který je v další fázi mapování následně zaměří 
s nejvyšší možnou přesností. Jedná se v podstatě o zpřesnění 
hranice. Pokud se na průběhu hranice se sousedy nedohodne-
te resp. nepůjde dle vašeho prohlášení hranici zpřesnit nebo 

Volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR se uskuteční 8.10. 2021 v čase 
od 14:00 do 22:00 hodin a  9.10.2021 
v  čase od 8:00 do 14:00 hodin. Volby se 
uskuteční v budově Základní školy Podolí 
čp. 53, volební místností bude tělocvična.

Hlasovat může volič, který alespoň 
druhý den voleb dovrší věk 18 let. Ve 
volební místnosti se musí prokázat plat-
ným občanským průkazem nebo ces-
tovním pasem. Volební lístky přijdou 
každému voliči do poštovní schránky 
nejpozději tři dny před volbami. Pokud 
volič zapomene své volební lístky doma, 

se jedná o hranici v terénu neznatelnou, převezme se průběh 
hranic z platné mapy katastru nemovitostí dle původní doku-
mentace, nedojde tedy k jeho zpřesnění.

Vedle převzetí hraničních bodů, vás také pracovníci případ-
ně upozorní (zatím ústně s termínem nápravy do 6 měsíců) na 
nesoulad stavu v terénu s mapovým zákresem např. obvodu 
(půdorysu) vašeho rodinného domu či jiné stavby. Klasický pří-
pad je obdélníkový rodinný dům, který vaši předci či obecně 
původní vlastníci v minulosti přestavěli do dvora do tvaru pís-
mene „L“, přístavbu mají třeba i zkolaudovanou, dokonce i za-
měřenou geodetem, ale nedošlo k zápisu změny obvodu do 
katastru nemovitostí. V tomto případě tedy pohledejte starou 
dokumentaci, kolaudaci a geometrický plán. Pokud nedohle-
dáte budete muset zajistit nové geodetické zaměření objektu 
a na příslušném stavebním úřadě požádáte o dokolaudování 
objektu.

Při pochůzce vám pracovníci katastru zobrazí do náčrtů 
zjišťování hranic i  vedlejší stavby, které nepodléhají zápisu 
do katastru nemovitostí, jsou postavené na stavební parcele 
a plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní – rodinného domu. 
Tyto vedlejší stavby budou při měření zaměřeny a  následně 
zobrazeny vnitřní kresbou na stavební parcele jako další prvek 
polohopisu v nové katastrální mapě po novém mapování.

Hezké dny přeje Jana Rýpalová, Vaše starostka

nic se neděje, ve volební místnosti mu 
komise vydá nové volební lístky. Pokud 
volič ví, že v době voleb se nebude zdr-
žovat v místě trvalého bydliště, může po-
žádat o voličský průkaz. Pro voliče, kteří 
se nemohou ze závažných zdravotních 
důvodů dostavit do volební místnosti je 
možné požádat na Obecním úřadě v Po-
dolí a také volební komisi  o přenosnou 
volební urnu.

Při volbách do poslanecké sněmovny 
se do obálky vkládá jeden hlasovací lís-
tek, který reprezentuje stranu, hnutí nebo 
koalici, kterou volič vybere. Na kandidátní 

listině může zakroužkováním volič udě-
lit tzv. preferenční hlasy, tak může učinit 
u nejvýše 4 kandidátů. Ti jsou zakroužko-
váním zvýhodněni, mohou se posunout 
v kandidátní listině výš. Pokud volič udělí 
více preferenčních hlasů než 4 kandidá-
tům, hlasovací lístek se započítá pouze ve 
prospěch vybrané strany, hnutí či koalice, 
preferenční hlasy nebere volební komise 
při sčítání v potaz.

Ještě taková zajímavost pro voliče. 
Volby nás budou provázet i  v  následu-
jících letech, každý rok až do roku 2030. 
Volno bude jen v roce 2027.

Svozy odpadů v následujícím období

29.9.2021 Svoz komunálního odpadu

13.10.2021 Svoz komunálního odpadu

14.10.2021 Svoz plastů

27.10.2021 Svoz komunálního odpadu

10.11.2021 Svoz komunálního odpadu

11.11.2021 Svoz plastů

24.11.2021 Svoz komunálního odpadu

8.12.2021 Svoz komunálního odpadu

9.12.2021 Svoz plastů

22.12.2021 Svoz komunálního odpadu

Kalendář 2022
Blíží se období přípravy obecního ka-

lendáře pro rok 2022. Tentokrát jsme se 
rozhodli zvolit poněkud neotřelé téma, 
a sice „Co nás živí a baví“. V kalendáři na-
bídneme ukázky různorodých povolání, 
profesí a koníčků místních obyvatel, ať už 
dospělých či nezletilých. Kdokoli, kdo má 
zájem nabídnout fotografi i sebe či svého 
pracovního kolektivu, tak může v průbě-
hu měsíce října udělat. Vyfoťte se při práci 
v  zaměstnání nebo při nějaké zájmové 
činnosti a výslednou fotografi i pošlete na 
adresu mi.skova@centrum.cz či na What-
sApp číslo 778499834. Za zaslané obráz-
ky všem děkujeme a doufáme, že se vám 
bude kalendář líbit.  

Štěpánka Míšková
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Podolský tmel

2. ročník tenisového turnaj o Podolské Fiftýn
Tak jak jsme si vloni slíbili, že se za rok 

zase sejdeme a změříme síly, jinak řečeno 
um, vůli či zarputilost, při honbě za žlu-
tým nesmyslem, tak se zájemci dooprav-
dy sešli dopoledne v  sobotu 14.8.2021. 
Domovským stánkem se nám už asi na-
trvalo stal útulný areál v Drslavicích. Klání 
jsme zahájili v  počtu až neuvěřitelných 
9 podolských borců. Zájem byl tedy nad 
čekávání velký. Z  nových tváří jsme rádi 
přivítali Martina Hájka a Tondu Fornůska. 
Úvodní kola se staly pohřebištěm favo-
ritů, kdy pro svalové zranění odstoupili 
z turnaje nejdříve Zbyněk Křen a chvíli po 
něm i obhájce loňského prvenství Zdeněk 
Řezníček. Hráči se museli vyrovnat nejen 
se zdatnými soupeři, ale i stoupajícím ne-
úprosným vedrem.  Areálem se ozývaly 
jak neopakovatelné výkřiky zmaru, tak 
i vítězný ryk po úspěšných míčích.  O dra-
matické zvraty v zápasech nebyla nouze 
a  hráči lehce přecházeli z  totální euforie 
do naprosté deprese a zpět. Na mnohých 
hráčích např. Liboru Hanáčkovi byl vidět 
i výrazný výkonnostní posun od loňského 
turnaje. O pohodu a občerstvení mezi zá-
pasy se po celou dobu obětavě postaral 
Jirka Richter. Ten v závěru naskočil do tur-
naje, a  to závěrečným soubojem o  cenu 
útěchy. Zde byla na něm vidět určitá 
nerozehranost a  po zásluze si tuto cenu 
odnesl. Veškerá pozornost směrem k cel-

Vybráno z 24.zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.7.2021

Vybráno z 25. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 9.9.2021

ZZaassttuppitteelsttvo oobbcee sscchhválliiilo:

• Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. D/1174/2021/KUL.
• Uzavření smlouvy o dílo s MgA. Tomášem Kopčilem, Bílovice 

449, 687 12 IČO 70420378.
• Finanční dar pro postižené obce Lužice, Mikulčice, Moravská 

ZZaassttuppitteelsttvo oobbcee sscchhválliiilo:

• Plán fi nancování obnovy vodovodu obce Podolí.
• Příspěvek na činnost pro Myslivecký spolek Boří Míkovice ve 

výši 30 000,- Kč na nákup krmiva pro zvěř a výstavbu krmí-
cích zařízení.

• Směnu pozemku část p.č. 916/106, nově označeném v geo-
metrickém plánu jako p.č. 916/127, výměra 18 m², travní po-
rost za p.č. 4382, výměra 341 m² ostatní plocha, oba pozemky 
v k.ú. Podolí nad Olšavou. 

• Uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava hřiště v obci Podolí“ 
s fi rmou SVS-Correct, spol. s r.o., č.p. 513, 687 12 Bílovice, IČO 
25513141.

• Podání žádosti o sloučené územní řízení a stavební povolení 

Nová Ves, Hrušky, každé obci 10000,- Kč.
• Nákup mobiliáře od fi rmy mmcité a.s., 687 12, Bílovice 519, 

IČO 27670864.
• Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti čp. 120 p.č.st. 188/1 

a p.č. 723/2 v k.ú. Podolí nad Olšavou.

na stavbu „Obec Podolí likvidace odpadních vod“ na přísluš-
ný vodoprávní stavební úřad s  tím, že projekt končí u p.č. 
128/1 v k.ú. Podolí nad Olšavou.

• Výměnu kabelů stožárů a svítidel v prostoru před kulturním 
domem v Podolí.

 ZZaasttuppittelstvoo nescchhvváálilooo:

• Prodej části p.č. 4328/1 o výměře 560 m² v k.ú. Podolí nad 
Olšavou.

• Prodej části p.č. 4278 o výměře 260 m² v k.ú. Podolí nad Ol-
šavou.

• Prodej p.č. 334/5 a p.č. 334/4 v k.ú. Podolí nad Olšavou.
• Prodej části p.č. 3233/6 v k.ú Podolí nad Olšavou.

kovému vítězství se pak téměř výhradně 
soustředila na „mladé pušky “ - nakonec 
třetího Adama Křena a  celkově druhého 
Honzu Kadlčíka. Těmto dvěma favoritům 
nenápadnou, obětavou a  trpělivou hrou 
bez chyb turnajové prvenství lidově ře-
čeno vyfoukl Vlasta Kadlčík. Turnajem 
prošel bez porážky, když dokázal odvrátit 
i téměř neodvratné prohry a zcela po zá-
sluze převzal krásný putovní pohár.  Celé 

tenisové klání se neslo v pohodové, uvol-
něné atmosféře a všichni si užili prosluně-
ný den plný sportu se skvělou organizací 
a zázemím.

Už se těšíme na příští ročník. A na zá-
věr informace pro další podolské zájemce 
o rekreační tenis, předběžně v sobotu 11. 
října Vás rádi přivítáme na 1.Podolském 
„Burčákovém turnaji“ čtyřher. 

Zapsal Řezníček Zdeněk
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Obrázky z naší školičky

Na konci školního roku se děti mohly podívat, jak vypadá ži-
vot ovcí, koní a koz, a hlavně kolik péče je potřeba jim věnovat. 
Moc děkujeme rodičům a  prarodičům za umožnění prohlídky 
jejich zvířátek.

V  posledním týdnu školy 
jsme se na školním dvoře roz-
loučili se druhou třídou, která 
byla v ZŠ celých pět let prvního 
stupně. Vzduchem létaly zátky 
od dětského šampaňského, 
připíjelo se na šťastnou další 
životní etapu, tančilo se a hrá-
ly se hry. Školu opouští devět 
žáků páté třídy. Přejeme všem, 
ať se jim daří.

Na rozloučenou s  páťáky se 
uskutečnilo přespání ve škole. 
Společně jsme povečeřeli, za-
hráli si hry, prošli se večerním 
Podolím a  zahráli si v  setmělé 
budově má schovávanou. Po 
noci strávené ve spacáku ná-
sledovala snídaně a  páteční 
vyučování. Přespání ve škole si 
všichni užili a budou na něj rádi 
vzpomínat.

Předposlední školní den pa-
třil toulkám okolní přírodou. 
Čtvrťáci a  páťáci ho strávili 
procházkou do Amfíku. Osvěžili 
jsme se u  studánky, zastavili se 
u  rybníka s  labutěmi, poseděli 
na zahrádce restaurace a užili si 
spoustu zábavy.

V  hodině hudební výcho-
vy nás žákyně třetího ročníku 
Amélie Mikulová potěšila hrou 
na housle.

Poslední červnový den patřil 
předání vysvědčení a  loučení. 
Školu navštívili i  zástupci obce 
Podolí. Přejeme všem dětem 
i  jejich blízkým prázdniny plné 
sluníčka a  radosti ze společně 
strávených chvil.

Letošní školní rok byl za-
hájen na školním dvoře. Paní 
ředitelka a  paní starostka po-
přály dětem, rodičům i kolektivu 
školy, aby se nadcházející školní 
rok odehrával ve škole a byl plný 
úspěchů a  radosti z  poznání. 
Pak se děti rozešly do svých tříd, 
které už na ně čekaly připravené 
a vyzdobené.

Jana Buršová

Pro další školní 
rok jsme pro děti při-
pravili překvapení 
v podobě nové výzdo-
by ve škole i ve školce. 
Vytvořili jsme i jedno-
duché herní prvky na 
zahradě školky. 

d l k l í

í

J B š á
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Z činnosti Sokola

Vodácký výcvik malých sokolů

Vaření buřtguláše

Prázdniny jsou tady, ale činnost po-
dolských sokolíků pokračuje. Tentokrát se 
v pátek 9. července 2021 vydali do Vnorov, 
kde si zapůjčili rafty a na nich sjeli 14,5 ki-
lometru dlouhý úsek řeky Moravy. Zpočát-
ku se seznamovali jak s  ovládáním raftů, 

V letošním roce cvičili sokolové i v průběhu prázdnin. A pro-
tože sokolská všestrannost je nejen o běhání a cvičení, ale také 
o pobytu v přírodě, rozhodli jsme se zařadit do hodin i někte-
ré tábornické dovednosti. Uzlování, práci s mapou a buzolou, 
rozdělávání ohně a vaření v přírodě. V pondělí 23. srpna připra-
vil bratr Kasper s pomocí ostatních dospělých sokolů na hřišti 
ve Žlebě tři ohniště s kotlíky a v 16 hodin vypukl boj o nejlepší 
buřtguláš. Soutěže s zúčastnily tři družstva. Dvě dětské a jedno 
dospělých. Velmi nás potěšilo, jak si děti poradily s rozděláním 
ohně, krájením cibule, špekáčků, škrábáním brambor a ostat-
ními kuchařskými dovednostmi. Nejdříve uvařený guláš mělo 
družstvo dospělých a  byl opravdu dobrý. Vzápětí dovařila 

tak s  regulovanou částí řeky. Po chvíli se 
před nimi ale objevila přírodní rezerva-
ce Osypané břehy a  krásné písčité pláže, 
které přímo lákaly k zastávce. I když jsme 
před chvílí obědvali, teplá a poměrně čistá 
voda nás přiměla k další pauze. Po krátkém 

i dětská družstva. Tříčlená porota nakonec rozhodla, který byl 
nejlepší. Hodnotil se vzhled, vůně a chuť. I když všechny byly 
výborné, zvítězilo dětské družstvo ve složení Viktorie a Vojtěch 
Krčovi, Albert Mikula, Matyas Révay a Filip Pavlík. Nakonec si 
každé družstvo pochutnalo na svém kuchařském výtvoru. Dě-
kujeme všem sokolům a rodičům za pomoc a podporu.   

Zdeněk Kasper

osvěžení, brouzdání v  písku a  odpočinku 
posádky nasedly do raftů a  pokračovaly 
krásnými meandry neregulované Moravy 
až do Rohatce. Zde byl cíl naší cesty. Una-
vení, ale spokojení jsme se vrátili domů. 
Akce se zúčastnilo 6 dospělých a 8 dětí.

p



7

Závodní sezóna agility je pomalu u konce

Přípravka pro štěňata

Podzimní soustředění

V letošním roce naše týmy absolvova-
ly především zkoušky agility. V  kategorii 
A1 byla velmi úspěšná Kamila Sedláčková 
s  fenkou Guči. V  závodě O  Zlínský ranec 
holky obsadily dvakrát druhé místo, na 
dvojzkouškách v  Luhačovicích skončily 
na druhém a  čtvrtém místě a  na Čebín-

V letních měsících jsme do naší agiliťácké party pořídili nová 
štěňátka. Při té příležitosti se nabízela možnost otevřít alespoň 
provizorně štěněcí kurz, který se nakonec velmi intenzivně roz-
běhl. Dříve, než jsme stihli veřejnost informovat, že bude fungo-
vat, tak byla kapacita kurzu plná. Cvičení probíhá vždy ve středu 

Protože žádné pořádné vítězství není zadarmo, pilně trénuje-
me. Něco zvládáme sami na našem domácím cvičišti, ale občas 
vyrážíme i do „ciziny“ nabrat nové znalosti a návyky. 5. září jsme se 
proto za skvělého počasí vydali do výcvikového střediska Amonra 
v Čebíně, abychom tam trénovali pod vedením Jany Jourové. Če-
kala nás komplikovaná trať plná záludných změn směrů běhu, 

ském rozjezdu byly ve své kategorii druhé. 
Špatně se nedařilo ani dvojici Radka Míš-
ková a Bery, protože v Hodoníně doběhli 
čtvrtí z  deseti. Štěpánka Míšková a  Jack 
se potýkají s o něco náročnějšími parkúry 
v  kategorii A2. Na dvojzkouškách v  Brně 
vyběhali jednu výbornou a  jednu velmi 

dobrou známku a stejný výsledek se opa-
koval i v Hodoníně a v Čebíně. Oceňujeme 
především čebínský závod, protože urput-
ný déšť a silná konkurence nám nedávaly 
dopředu příliš mnoho nadějí na vítězství. 
Přesto se nám podařilo v náročném běhu 
obsadit třetí místo. 

ve večerních hodinách. Zaměřuje se na běžné triky, které ma-
jitelům pomáhají zvládnout výchovu psa. Jedná se především 
o oční kontakt se psem, správné řízené hraní, kontrolu na jíd-
lo, základní poslušnost a sociální návyky. A protože naší hlavní 
náplní činnosti je agility, postupně zařazujeme i drobné prvky 
nutné pro přípravu na tento sport.

otoček na čelo a nezvykle položených překážek. Jana nás postup-
ně provedla všemi úskalími parkúru, každému psovodu pečlivě 
vysvětlovala, jak v těchto případech správně navést psa a součas-
ně pozorně sledovala, zda si psi z tréninku neodnáší špatné návy-
ky, které by jim pak v závodech působily potíže. 

Štěpánka Míšková  
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Společenská kronikaSpolečenská kronika

Ohlédnutí za Slavnostmi vínaOhlédnutí za Slavnostmi vína

Naši jubilanti v říjnu, listopadu a prosinci:

Narození
Dne 26.8.2021 se Janě a Stanislavovi Novým narodila dcera Andrea.

Úmrtí
Dne 29.7.2021 zemřel ve věku 68 let pan Josef Snopek.

Dne 11.8.2021 zemřel ve věku 91 let pan František Šilhavík.

Kryštof Vladimír 102 let

Koníčková Anna  93 let

Kovaříková Jindřiška  93 let

Šilhavík Miroslav 88 let

Červenková Ludmila  87 let

Pechová Terézia  87 let

Králová Věra  86 let

Malinová Ludmila  86 let

Lodesová Jindřiška  84 let

Huňková Marie  81 let

Tichoňová Ludmila  80 let

Závodná Marie  80 let

Baičev Nikola  75 let

Hanáček Bohumil  75 let

Raclavský Josef  75 let

Paška Karel  70 let

Prokopová Eva  70 let

Brandys Pavol  65 let

Syrovátka Miroslav 60 let

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.

Srdečně děkujeme všem krojovaným v průvodu i Friškám a Friščatům vystupujícím u obchodní akademie. Speciální poděkování 
patří Petře Jakšíkové za nácvik a přípravu programu. Současně zveme občany na hodové posezení s bohatým kulturním programem, 
které se bude konat 16.10.2021 u Podolského ráje.  

Vaše starostka Jana Rýpalová 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.


