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Nejvýznamnější událostí letošního 
roku byla pro obec Podolí dostavba kap-
le Svatého ducha a její vysvěcení v neděli 
29. 10. 2006. Na fotografii je předseda 
sdružení pro výstavbu kaple pan Jaro-
slav Niče a světící biskup Josef Hrdlička.

V sobotu 18. listopadu se v kulturním 
domě uskutečnila tradiční beseda členů 
zastupitelstva obce s důchodci. Účastníci 
této akce se bavili při hudbě Jana Plačka 
z Hluku, soutěžili ve vědomostním kvízu 
a zkusili štěstí v tombole.

Vánoční svátky plné pohody, 

hodně štěstí, spokojenosti a pevné zdraví 

v roce 2007 všem občanům 

přeje 

starosta, členové zastupitelstva 

             a zaměstnanci 

            Obce Podolí

Beseda s důchodci

Kaple v Podolí dostavěna
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Zpráva z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce

Zpráva z 2. zasedání zastupitelstva obce

Zasedání se uskutečnilo dne 1. 11. 2006 v budově obecního 
úřadu v Podolí, zúčastnilo se 9 členů zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce schválilo:
- počet místostarostů  obce Podolí na dva.
- složení Výboru finančního Zastupitelstva obce Podolí: před-
 sedkyně výboru  Bc.Dagmar Marcaníková, bytem Podolí čp. 86, 
 člen výboru paní Ilona Vlachynská, bytem Podolí čp. 253, člen
 výboru paní Jarmila Kovaříková, bytem Podolí čp. 1.
- složení Výboru kontrolního Zastupitelstva obce Podolí: předse-
 da výboru Ing. Jaroslav Majíček, bytem Podolí čp. 49, člen výbo-
 ru paní Lenka Lysoňková, bytem Podolí čp. 175.
- nový jednací řád zastupitelstva obce Podolí, kterým se současně
 ruší dosavadní jednací řád.
- jmenování Mgr. Martiny Kozelkové, do funkce ředitele Základ-
 ní školy a Mateřské školy Podolí, příspěvková organizace, ke dni
 1. 11. 2006.

Zastupitelstvo obce zvolilo:
- na funkci uvolněného starosty obce Podolí Bc. Miroslava Křiž-
 ku, bytem Podolí čp. 255.

- na funkci neuvolněného místostarosty obce Podolí pana Jiřího
 Šišáka, bytem Podolí čp. 256.
- na funkci neuvolněného místostarosty obce pana Petra Smeta-
 nu, bytem Podolí čp. 166, který bude zastupovat starostu obce 
 v době jeho nepřítomnosti a v době kdy starosta obce nevyko-
 nává funkci.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- zprávu mandátové a volební komise o kontrole mandátů zvole-
 ných členů zastupitelstva obce.
- složení slibu všech členů zastupitelstva obce Podolí bez výhrad.
- jmenování předsedů jednotlivých komisí obce: komise kultur-
 ní – pan Petr Smetana, bytem Podolí čp. 166, komise sportovní 
 – pan Jaroslav Ježík, bytem Podolí čp. 161, komise sociální 
 a zdravotní – paní Štěpánka Míšková, bytem Podolí čp. 106, ko-
 mise životního prostředí – pan Jiří Šišák, bytem Podolí čp. 256, 
 komise stavební – pan Vlastimil Rýpal, bytem Podolí čp. 164, ko-
 mise školská – Mgr. Kateřina Manová, bytem Podlí čp. 219, ko-
 mise společenská – Mgr. Lenka Perutková, bytem Podolí čp. 4.

Zasedání se uskutečnilo dne 24. 11. 2006 v budově obecní-
ho úřadu v Podolí, zúčastnilo se 9 členů zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce schválilo:
- doplnění kontrolního výboru obce Podolí o paní Květu Dole-

želovou, Podolí čp.125.
- výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce Podolí a 

předsedů dalších orgánů obce Podolí následovně: a) místosta-
rostové obce 7 000,- Kč za kalendářní měsíc, b) ostatní neu-
volnění členové zastupitelstva obce, kteří zastávají také funkci 
předsedy výboru nebo komise 1 140,- Kč za kalendářní měsíc, 
c) předsedkyně společenské komise, která není členkou zastu-
pitelstva obce 760,- Kč za kalendářní měsíc. 

- dodatek ke smlouvě s Ing. arch. Menclem vztahující se ke
zpracování nového územního plánu územního útvaru Podolí 
- část průzkumy a rozbory. Cena se tímto dodatkem navyšuje 
o 25 000,- Kč.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
- návrh mimosoudního vyrovnáním s firmou ASH s.r.o. Ot-

rokovice, jak je uvedeno v dopise JUDr. Jiřího Horáka, naše 
pošta č.j. 455/2006. Tento návrh mimosoudního vyrovnání se 
neshoduje s návrhem předneseným při jednání na Okresním 
soudě v Uherském Hradišti dne 20. 10. 2006.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- návrh finančního rozpočtu obce Podolí na rok 2007.

Zpráva z 3. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání se uskutečnilo dne 15. 12. 2006 v budově obecní-

ho úřadu v Podolí, zúčastnilo se 8 členů zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce schválilo:

- navrženou změnu č. 4 rozpočtu obce Podolí na rok 2006.
- zachování stávající výše za svoz domovního odpadu v částce
 250,- Kč na osobu a rok.
- rozpočtový výhled obce Podolí na rok 2007 až 2010.
- rozpočet obce Podolí na rok 2007.
- změnu č. 2 územního plánu obce Podolí.
- směrnici č. 1/2006 o cestovních náhradách.
- výši členského příspěvku pro mikroregion Dolní Poolšaví ve

 výši 15,- Kč za obyvatele za  kalendářní rok.
- zrušení poskytování služby mandlování pro obyvatele 
 k 31. 12. 2006.
- výši pohyblivých složek platu ředitelky Základní a Mateřské
 školy, Podolí, příspěvková organizace, jak je uvedeno na pla-
 tovém výměru.
- finanční příspěvek manželům Juříkovým na stabilizaci svahu
 v Podolí za rodinným domem čp. 267 ve výši 10 000,- Kč.
- podání žádosti o nadační příspěvek (finanční dotaci) na ná-
 kup mobiliáře na hřiště Základní školy a Mateřské školy, Po-
 dolí, příspěvková organizace.

Po vzájemné dohodě jsou práce a kompetence mezi staros-
tou obce a oběma místostarosty rozděleny následovně:

Místostarosta Petr Smetana 
1. Kultura a sport, provoz KD a hřišť, spolky v obci.
2. Archiv obecního úřadu, evidence staveb a pozemků. 
3. Správa majetku obce a obecního lesa, požární ochrana.
4. Veřejné osvětlení, rozhlas, místní komunikace, doprava.

Místostarosta Jiří Šišák 
1. Správa počítačů na OÚ, internet, e-government.
2. Životní prostředí, zeleň, odpady, kanalizace, ovzduší.
3. Dotace z tuzemských zdrojů a zdrojů Evropské unie.
4. Vnitřní předpisy a vyhlášky obce, zápisy z jednání.

Starosta Miroslav Křižka 
1. Výkon státní správy, administrativa obecního úřadu.
2. Ekonomika a finanční hospodaření obce, daně za obec.
3. Právní záležitosti, sledování a přenášení změn zákonů.
4. Plnění funkce zaměstnavatele vůči zaměstnancům obce.
5. Územní plánování a územní rozvoj obce.
6. Strategické plánování, manažerské řízení invest. akcí.
7. Výběrová řízení dle zákona, vyřizování staveb.povolení.
8. Nákup, prodej a pronájem pozemků a staveb.
9. Základní a mateřská škola – plnění funkce zřizovatele.
10. Přestupky a delikty fyzických a právnických osob.
11. Metodická pomoc zastupitelům a jejich vzdělávání.
12. Krizové řízení obce – předpisy, prevence, realizace.

Rozdělení kompetencí mezi starostu a místostarosty
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Jedním dechem
- občané, kteří svými zaparkovanými automobily budou 

bránit v odhrnování sněhu, budou muset z tohoto místa včas 
odjet, nebo sníh z místa, kde automobil stál, okamžitě odklidit 
sami.

- v průběhu zimního období, nejlépe do konce února 2007 
je nutné, aby majitelé přilehlých pozemků ořezali větve stromů 
sahající do těsné blízkosti místních komunikací, zejména těch, 
které se nachází v ulici Záhumní.

- v případě stavebních oprav rodinného domu je možné te-
lefonicky požádat (tel. 840 111 333) firmu E-ON o odizolování 
elektrického vedení nacházejícího se v těsné blízkosti domu; to 
je provedeno ve lhůtě jednoho měsíce; na dobu půl roku je bez-
platné.

- v současné době probíhá v naší obci výškové zaměřování 
nejnižších pater rodinných domů; důvodem je příprava pod-
kladů pro zvolení správné varianty rekonstrukce stávající kana-
lizační sítě, případně jejího nového vybudování a napojení na 
čističku odpadních vod.

- k dnešnímu dni je na internetovou síť HiTech Media s.r.o. 
v Podolí , mimo obecního úřadu, připojeno dalších 50 uživate-
lů, čímž je stávající kapacita plně vyčerpána a připojení dalších 
zájemců není zatím možné.

- v případě poruchy bezdrátového internetu HiTech Media 
s.r.o. je potřeba tuto skutečnost nahlásit co možná nejdříve na 
tel. 572 554 222, příp. mobil 608 448 324 nebo 736 250 650.

- v důsledku velmi špatného počasí v den svěcení kaple Sva-
tého Ducha v Podolí (29. 10. 2006) byl na poslední chvíli změ-
něn plán průběhu této akce a návštěva světícího biskupa Josefa 
Hrdličky na obecním úřadě v Podolí se neuskutečnila, přestože 
byla předem dohodnuta a nebyla nikým odvolána.

Malý zájem o domky na Dražném
O čtyři bytové jednotky v nových nájemních domcích 

na Dražném, které jsou v majetku naší obce, se zatím uchází 
pouze tři zájemci. Z kategorie místních občanů důchodového 
věku , kterým je nájemní bydlení prioritně určeno, se zatím 
nepřihlásil nikdo. Po dobu státní finanční dotace byly stavební 
práce na nájemních domcích přerušeny, čímž se termín do-
stavby a kolaudace posunul z listopadu 2006 na červen 2007. 
O finančních a dalších podmínkách nájmu je možné se in-
formovat na obecním úřadě v Podolí, kde je také ještě možné 
podat žádost o zařazení do seznamu zájemců o uvedený druh 
bydlení.

V důsledku platnosti nového stavebního zákona č. 183/2006 
Sb. nastane od 1. 1. 2007 podstatná změna v oblasti povolování a 
ohlašování všech běžných staveb. Řadových občanů se tato změ-
na dotkne u povolování nových staveb a při  stavebních úpravách 
rodinných domů, garáží, rekreačních chat, drobných hospodář-
ských staveb, terénních úprav pozemků atd. Základní informace 
o požadavcích na stavebníky při vyřizování stavebních povolení 
mohou naši občané získat na informační schůzce s pracovníky 
stavebního úřadu, která je předběžně naplánována na pátek 2. 
února 2007 od 16.00 hodin. Místem konání bude buďto Obecní 
úřad nebo Kulturní dům v Podolí. V případě zájmu o účast na 
této schůzce se mohou občané Podolí přihlásit na OÚ do 31. 1. 
2007. Předem nepřihlášení zájemci se mohou schůzky také zú-
častnit, ale pouze v případě, že zůstane volná kapacita po napl-
nění předem přihlášenými účastníky. V případě změny termínu 
konání akce budou občané upozorněni místním rozhlasem. Žá-
dostem o individuální konzultace k novému stavebnímu zákonu 
nebude možné mimo uvedenou schůzku vyhovět.   

Schůzka k novému stavebnímu zákonu

Bude škola v Podolí zrušena?
Dne 9.1.2007 v 16.00 hod se v prostorách školy uskuteční 

schůzka týkající se další budoucnosti podolské základní školy. 
Prosíme všechny občany a především rodiče současných i bu-
doucích školáků, aby přišli vyjádřit svůj názor, a tím se spolupo-
díleli na dalším osudu školy.

Na schůzce budou poskytnuty informace o současném stavu, 
finanční náročnosti provozu školy a o počtu eventuelních budou-
cích školáků.

Omluva za chyby ve zpravodaji
V minulém čísle zpravodaje byly v popisce pod fotografií na 

níž je zachycena paní Baičevová se svojí vnučkou a pravnučkou 
uvedeny nesprávné údaje. Pravnučka se nejmenuje Martina ale 
Zuzana a jubilantka neoslavila své sedmdesátiny, ale už osmde-
sátiny. Za uvedené chyby se omlouváme.

Pozvání na vepřové hody
Zastupitelstvo obce Podolí zve občany k přátelskému pose-

zení, které bude spojeno s vepřovými hody. Akce se uskuteční 
v pátek 29. prosince 2006 od 14.00 do 17.00 hodin v Kulturním 
domě v Podolí. Občané budou bezplatně pohoštěni typickými i 
netypickými zabíjačkovými specialitami. Náklady na zakoupe-
ní vepříka hradí starosta obce, víno platí místostarostové. Tato, 
už tradiční, forma poděkování patří zejména občanům, kteří se 
jako voliči zúčastnili voleb do zastupitelstva obce Podolí. Zváni 
jsou ale také ti, kteří měli v úmyslu k volbám jít a volit, ale z 
různých důvodů jim tento záměr nevyšel.
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Dobrovolnický program Pět P
Program Pět P (Pomoc, Přátelství, Podpora, Péče a Pre-

vence) je dobrovolnický program určený dětem ve věku 6-
15 let, které to mají jakýmkoli způsobem v životě složitější, 
než jejich vrstevníci. Je založen na přátelském vztahu dítěte 
a dospělého kamaráda. Dítě se schází jednou týdně na 2 až 
3 hodiny s dobrovolníkem z řad mladých lidí. Dítě získává 
nového „člověka pro sebe“, který na něj má čas, má se komu 
svěřit, s kým si hrát, rozvíjet své dovednosti nebo získat 
nové. Dobrovolníci nejsou jenom studenti, ale představitelé 
široké veřejnosti různých profesních orientací. Podmínkou 
je věk 18 let a více. Není nutné žádné předchozí odborné 
vzdělání. 

Děti do programu Pět P doporučují výchovní poradci, so-
ciální pracovnice oddělení péče o děti obvodních či okresních 
úřadů, dětští psychologové a psychiatři či sami rodiče nebo pří-
buzní a známí. Jestliže máte 18 let a více a chcete něco zažít a 
vyzkoušet si dobrovolnou činnost, ozvěte se. 

Dobrovolnické centrum Oblastní charity Uherské Hradiště, 
tel. 572 540 592, 602 381 789, e-mail: dc.uhradiste@caritas.cz. 

Nabídka kamenictví 
Dalibor Tomešek:

- výroba a oprava pomníků
- výroba a přebrušování terasových rámů
- restaurátorské a jiné kamenické práce

- zhotovení betonových základů
Na smluvené zakázky se nebere záloha.

Adresa: Kunovice, ul. Osvobození 1113,
telefon: 572 549 732, mob.: 604 743 732.

Petardy a dělobuchy
Stejně jako v minulých letech, platí i letos v naší obci pro 

odpalování petard,  dělobuchů a ostatní zábavné pyrotechniky 
tyto zásady:

- uvedené prostředky mohou občané vystřelovat pouze na 
svém dvorku nebo v těsné blízkosti svého domu, 

- střílejícími mohou být pouze osoby odpovídajícího věku, 
- střílení nesmí plašit domácí zvířata, 
- střílení nesmí být v nevhodnou dobu a nesmí nadměr-

ně zatěžovat své okolí. V případě stížností  bude nepřiměřené 
používání zábavné pyrotechniky projednáno jako přestupek v 
příslušné komisi Městského úřadu v Kunovicích, u dětí bude 
projednáno s vedením příslušné základní školy.

Vánoční přání a poděkování
Občanské sdružení pro výstavbu kaple Svatého Ducha v Po-

dolí přeje všem občanům radostné prožití vánočních dnů v pl-
nosti Božích darů, naději a Světlo do nového roku 2007. „Nejen 
o Vánocích zapalujme světla. Nejen o Vánocích zbavme srdce 
ledu. Vždyť slavnost lásky je slavností věčnou.“

Sdružení děkuje všem, kteří podpořili jakýmkoliv způ-
sobem dokončení stavby kaple a její vysvěcení. Ti, kteří mají 
úmysl svým darem podpořit v příštím roce úpravu okolí kaple 
a výsadbu zeleně, mohou svůj dárek předat o vánocích v kapli 
pod stromeček. Děkujeme.                  

 Za Sdružení Jaroslav Niče

Dotace na nový územní plán
Obec Podolí získala od Zlínského kraje finanční dotaci ve 

výši 100 000 Kč na pořízení svého nového územního plánu. V 
listopadu letošního roku byla dokončena první etapa zpracování 
nového územního plánu – průzkumy a rozbory. Zpracovatelem 
technické dokumentace je Ing. arch. Vojtěch Mencl z Brna. Pro-
ces tvorby nového územního plánu obce Podolí bude v příštím 
roce pokračovat zbývajícími dvěmi etapami a uzavřením celého 

administrativního procesu. Územní plán obce je základním do-
kumentem , který závazně určuje využití území v dané obci, sta-
novuje např. zastavitelné území obce, umístění průmyslových 
zón v obci, nebo také stanovuje plochy využitelné pouze jako 
veřejně přístupné prostranství. Bez platného územního plánu 
není možné žádat o různé finanční dotace z tuzemských zdrojů, 
ani ze zdrojů Evropské unie.

Štěpánský turnaj ve stolním tenisu
Na Štěpána 26. 12. 2006 se v Kulturním domě v Podolí usku-

teční turnaj ve stolním tenisu. Zahájení turnaje mládeže bude 
ve 14.00 hodin, od 16.00 hodin bude zahájen turnaj dospělých. 
K účasti všechny občany zve Sportovní komise obce Podolí.

Silvestrovský výšlap do Hradčovic
Sportovní komise pořádá 31. 12. 2006 pěší pochod po staré 

silnici do Hradčovic. Odchod od obecního úřadu v Podolí je na-
plánován na 10.00 hodin. První zastávka s občerstvením bude 
ve Veletinách, příchod do Hradčovic se předpokládá v 11.45 
hodin. Pro předem přihlášené účastníky budou v pohostinství 
U Holubů připraveny ohřáté klobásy a teplý čaj. Do vyčerpání 
objemu podané objednávky obdrží občerstvení také účastníci 
výšlapu, kteří se na tuto akci předem nepřihlásili. Zpátky do Po-
dolí je možno využít vlakového spojení, odjezd vlaků z Hradčo-
vic je v 13.24 a ve 14.31 hodin. K účasti je možné se přihlásit u 
místostarosty pana Petra Smetany. Všichni občané jsou k účasti 
srdečně zváni. 
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Mikulášská beseda u cimbálu
V pořadí již 12. Mikulášská beseda se konala 9.10.2006 v 

KD Podolí. Mladí Burčáci tentokrát rozšířili své řady o hosty 
a tak bylo co poslouchat. Vánoční atmosféru navodil folklórní 
soubor Handrlák s vlastní muzikou. Pořadatelé - Česká obec 
sokolská - tímto děkuje všem za dary do tomboly a rovněž 
za vydatnou pomoc při přípravě samotné besedy. Návštěvní-
ky jsou převážně mladí lidé z Podolí a blízkého či vzdáleného 
okolí. Jsme tomu rádi, svědčí to o neutichajícím zájmu o folk-
lór a také o snaze v předvánočním maratónu posedět s přáteli 
a pobavit se.

Aktivity Oblastní charity Uherské Hradiště (dokončení)
Chráněná dílna  (tel: 572 556 255, 602 520 569) 
Chráněná dílna poskytuje své služby zdravotně postiženým li-
dem, držitelům průkazů TP, ZPS, ZTP/P. Zaměstnává uživatele 
v šicí a košíkářské dílně, zajišťuje odbyt jejich výrobků a provo-
zuje obchodní činnost. 
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež TULiP (tel: 572 550 008)
Středisko slouží zejména tzv. neorganizovaným dětem a mlá-
deži, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, mají problémy 
ve svém sociálním prostředí a nevyhledávají standardní formy 
péče a odborné pomoci. Posláním zařízení je usilovat o pozi-
tivní změny v životním způsobu dětí a mládeže, poskytovat in-
formace, odbornou pomoc a podporu tak, aby se předcházelo 
jejich sociálnímu vyloučení. Snaží se zlepšovat kvalitu jejich ži-
vota tím, že nabízí doprovázení v problematickém životním ob-
dobí. Cílová skupina uživatelů se pohybuje ve věku od 12-20 let. 

Občanská poradna  (tel: 572 540 723, 606 453 502)
Občanská poradna nabízí bezplatné, diskrétní, nestranné a nezá-
vislé poradenství v obtížných životních situacích zejména v ob-
lastech sociálního zabezpečení, pracovněprávních vztahů, bydle-
ní, rodiny, mezilidských vztahů, majetkoprávních vztahů, atd. Na 
poradnu se může obrátit každý člověk s jakýmkoli problémem a 
prostřednictvím poradce je mu poskytnuta informace, rada, ak-
tivní pomoc, asistence nebo je odkázán na odpovídající službu.
Sociální poradna s azylovým bydlením  (tel: 572 501 563) 
Poradna poskytuje pomoc jednotlivcům, párům a rodinám s dět-
mi, jež se nachází v obtížné životní situaci většinou spojené se ztrá-
tou bydlení. Mezi poskytované služby patří dočasné ubytování ve 
dvoulůžkových pokojích, sociální poradenství, nácvik a trénink 
dovedností, pomoc při hledání zaměstnání, vzdělávací kurzy. 

 Zástavba v ulici Dražné Třídění obalů od nápojů
Kartónové krabicové obaly od nápojů je možné také třídit a 

nabídnout k druhotnému využití. Jedná se zejména o obaly od 
různých druhů džusů a mléka. Tyto obaly je nutné po vyprázd-
nění vypláchnout vodou, sešlápnout či jinak zmenšit objem a 
vhodit do kontejneru určeného na použité PET láhve. Uzávěr je 
možné nechat na obalu. Do plastových pytlů na PET láhve, ani 
do žádných jiných pytlů, ale není možno uvedený druh odpadů 
odkládat. Roztřídění na PET láhve a kartónové krabicové obaly 
z kontejnerových nádob si po svozu zajistí firma Rumpold UB 
s.r.o. svými zaměstnanci.

Pro snadnější orientaci v ulici Dražné uvádíme následující 
nákres rodinných domů a popisku.

Příjezd z ulice Žleb je na obrázku vpravo okolo rodinného 
domu 1.

  1. Bohumil Roza a Martina Sedláková - čp. 270      
  2. František a Libuše Hráčkovi - čp. 271  
  3. PhDr.Tatiana Perničková  a PhDr.Michal Pernička-čp. 272  
  4. Jan Strnad - čp. 273                
  5. Pavla a Petr Luběnovi - čp. 274                 
  6. Jitka Kozáková Melichárková a Milan Kozák - čp. 275  
  7. Ing. Jana Marečková - čp. 276             
  8. Zbyněk Ježík - čp. 277       
  9. Hynek Michálek - čp. 278               
10. Lenka Krčová - čp. 279                    
11. František a Milana Dřínkovi - čp. 280
12. Antonín Vaculík - čp. 281
13. Roman a Lucie Šišákovi - čp 282
14. MUDr.Jana Ferencová a MUDr.Michal  Ferenec - čp. 283
15. Tomáš a Petra Škráškovi - čp. 284
16. Karel a Jana Bednaříkovi - čp. 285
17. Miroslav Révay a Mgr. Jitka Révay - čp. 286
18. a 19. obecní domky - čp. 287 a čp.288
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Společenská kronika

Naši jubilanti
říjen 2006
Božena Kadlčíková (čp. 56) – 65 let
listopad 2006 
Ludmila Tichoňová (čp. 90) – 65 let
Marie Závodná (čp. 118) – 65 let 
(tyto jubilanty uvádíme dodatečně,
za což se všem omlouváme)
leden 2007
Marta Hanáčková (čp. 93) – 60 let
Ludmila Buráňová (čp. 78) – 70 let
Marie Vysloužilová (čp. 138) – 75 let
Milada Snopková (čp. 126) – 75 let
Vlasta Crlová (čp. 76) – 82 let
Antonín Kovařík (čp. 67) – 82 let
Anna Klvaňová (čp. 106) – 83 let
Antonie Grygerová (čp. 127) – 83 let
Františka Podškubková (čp. 206) – 85 let
Antonín Klvaňa (čp. 106) – 87 let
Antonín Snopek (čp. 82) – 89 let
únor 2007
Stanislav Zpěvák (čp. 134) – 84 let

Narození občané
Dne 9. 11. 2006 se manželům Ivetě a Radimovi Snopko-
vým (čp. 228) narodila dcera Sofie.                       
 Všem srdečně blahopřejeme

Úmrtí
Dne 19. 11. 2006 zemřela paní Marie Malinová, 
Podolí čp. 103
Dne 30. 11. 2006 zemřela paní Marie Kovářová, 
Podolí čp. 193

Hudební skupina Děvčice + obsadila 25. 11. 2006 v celostátní 
soutěži BRÁNA pěkné 4. místo. Skupinu tvoří Radka Ondrejková 
z Podolí, Adéla Hoferková z Popovic, Eliška Blahová z Kunovic a 
Iva Bedřichová z Ostr. Nové Vsi.

Paní Jarmila Kasperová na mikulášské besedě 9. 12. 2006 
účastníkům také  připomněla, že Svatý Mikuláš se narodil kolem 
roku 250 n.l. v Lykijském městě Patara, stal se biskupem a pro své 
dobré skutky byl vždy velmi oblíben a uctíván.

V úterý 5. 12. 2006 se v KD uskutečnilo tradiční mikulášské 
zpívání koled. Roli Mikuláše na sebe vzala paní Ludmila Jakšíko-
vá, podobu anděla měla Jana Rýpalová ml., za čerta byla Petra 
Ondrejková, Radka Ondrejková a Adéla Hoferková.

Mikulášská beseda u cimbálu

Mikulášské zpívání koled

Děvčata se prosadila  


