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Zpravodaj obce Podolí  Číslo 6/2018 Datum vydání  20. 12. 2018

Půjdeme spolu a přijdem k chudé stáji, 

andělů chvalozpěv tam zvoní hlaholem.

Ať lidé k sobě srdce otevřené mají, 

ať pokoj světa je dar daný lidem všem.
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Zastupitelstvo obce schválilo:
- zvolení jednoho místostarosty
- pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouho-

době uvolněn
- volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním
- starostkou obce Podolí Janu Rýpalovou, bydliště Podolí čp. 164
- místostarostou obce Podolí Lubomíra Novotného, Podolí čp. 104
- zřízení fi nančního a kontrolního výboru. Oba výbory budou tří-

členné
- předsedkyní fi nančního výboru Ilonu Vlachynskou
- předsedkyní kontrolního výboru Jarmilu Kasperovou
- členy fi nančního výboru Jiřího Halouzku a Radku Míškovou
- členy kontrolního výboru Tomáše Chmelu a Luciu Ševčíkovou
- následující výbory a komisi a jejich předsedy:
• výbor kulturní - předsedkyně Jitka Raclavská
• výbor pro společenské události – předsedkyně Štěpánka Míško-

vá
• výbor sportovní – předseda Zdeněk Kasper
• výbor pro školství – předseda Miroslav Révay
• výbor životního prostředí – předseda Pavel Podškubka
• komise sociální – předsedkyně Miroslava Velichová
- ode dne 1. 11. 2018 měsíční odměnu neuvolněným členům za-

stupitelstva v  následující výši: neuvolněný místostarosta obce 
17.000,- Kč, neuvolněný člen zastupitelstva a předseda výboru 
2.500,- Kč, předsedkyně sociální komise 1100,- Kč

- na základě ustanovení § 6 odst.1) písmeno c) a odst. 5) písmeno 

a) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) v aktuálním znění a ustanovení § 35 odst. 1)
a § 84 odst.2) písmeno y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) v aktuálním znění Lubomíra Novotného určeným zastu-
pitelem pro územní plánování

- svobodný a informovaný souhlas s tím, aby tradiční hody s prá-
vem v obci Podolí byly navrženy k zápisu do Seznamu nemateri-
álních statků tradiční lidové kultury v České republice

- smlouvu č. 1030047565/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene s fi rmou E. ON Distribuce, a.s., a pověřilo starostku 
podpisem smlouvy. 

Vybráno z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 1. 11. 2018

Obecní úřad

Ve školce se sadilo
3. listopadu se v Podolí sešli děti, rodiče 

i další dobrovolníci a pustili se do výsadby 
zeleně kolem budovy mateřské školy.  Rea-
lizovaná výsadba má několik funkcí. Jednak 
estetickou, která zajistí, aby trvalkové zá-
hony spolu s keřovými výsadbami barevně 
doplňovaly okolí školky, a  pak i  naučnou. 
Trvalkové záhony budou doplněny infor-
mačními tabulkami s  názvy rostlin, které 
zde rostou. Plošky s trvalkami se dělí na tři 
části: „Zářící sluníčko“, „Sluníčková obloha“ 
a „Barevná duha“. Jak napovídají názvy, vždy 
se jedná o převažující barevnou kombinaci 
použitých rostlin. Zářící sluníčko se skládá 
ze žlutých, červených a oranžových odstínů, 
Sluníčková obloha ke žluté přidává modrou 

a Barevná duha je směs všech barev. Záho-
ny by měly nakvétat postupně a  barevně 
působit během celého roku. V období, kdy 
některé rostliny ještě odpočívají, vylezou 
v  záhonech okrasné cibuloviny (červené 
tulipány a  žluté narcisy). Trvalky doplňují 
okrasné keře, které jsou také voleny tak, aby 
byly zajímavé v průběhu celé vegetační se-
zóny a vlastně i v zimě. Kalina vonná kvete 
kolikrát ještě ve sněhu, nebo pokud tomu 
počasí přeje (roste také u  obecního úřadu 
- velký kulovitý keř). V neposlední řadě tu 
keře zastávají i prostorovou funkci, kdy vy-
mezují nebo oddělují vybrané části školko-
vé zahrady.

Barbora Bobčíková

Svozy odpadů 

v následujícím období

7. 1. 2019 

Svoz plastů

9. 1. 2019 

Svoz komunálního odpadu

23. 1. 2019 

Svoz komunálního odpadu

4. 2. 2019 

Svoz plastů

6. 2. 2019 

Svoz komunálního odpadu

20. 2. 2019 

Svoz komunálního odpadu
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Svěcení kříže
V sobotu 10. listopadu odpoledne 

proběhlo slavnostní svěcení kříže na 
Dědině. Tohoto obřadu se ujal P. Robert 
Pokrywka, který kříž po úpravách zno-
vu vysvětil. Opravu kříže provedl pan 
Tomáš Kopčil za vydatné pomoci pana 
Václava Závodného. Ten vyhloubil ká-
men z původního základu a udělal z něj 
v  kombinaci s  betonem základ nový. 
Potom se kříž z  roku 1890 vrátil na své 
původní místo.

Jaroslav Míšek

Beseda s důchodci
I letošní beseda pro důchodce byla vydařená. Nejprve všechny 

přivítala starostka Jana Rýpalová a  seznámila přítomné s  novými 
členy zastupitelstva. Její slova o plánech v nejbližším období byla 
pozorně vyslechnuta. Děti z mateřské školky i jejich starší kamarádi 
ze základní školy nacvičili pro přítomné pěkné vystoupení a byli po 
zásluze odměněni. Nejenom dlouhým potleskem, ale také pamlsky. 
Nezapomněli ani na drobné překvapení v podobě vlastnoručně vy-
robených dárečků pro přítomné seniory. 

Bohatý program pokračoval pěveckým vystoupením Fri-
šek. Obecní úřad připravil všem malý dárek, jehož součástí byly 
i obecní pohlednice a magazín Slovácko. Nechyběl svatomartin-
ský přípitek a  večeře, ani ochutnávka vín od Josefa Medka. Sa-
dovský vinař poutavě a vtipně popovídal o všech vzorcích, které 
si přivezl a které pomáhalo nové zastupitelstvo zájemcům rozlé-
vat. Krásně tak připravil náladu pro lipovského Pepu Machálka. 
Hrál na klávesy, i  na tahací harmoniku. K tanci, k  poslechu, na 
přání. 

Večer byl povedený, tak přijďte příští rok i vy. Mirka Velicho-
vá vás opět pozve a postará se o vás se svými kolegyněmi a po-
mocnicemi ze sociální komise určitě tak dobře, jako i letos.  

Jarmila Kasperová

Zpívali jsme koledy
12. prosince se konal třetí ročník celostátní akce Česko zpívá 

koledy. Všichni účastníci se sešli pod rozsvíceným stromem u Po-
dolského ráje. Velkou pěveckou oporou byl Charitní sbor pěvec-
kých amatérů neboli ChRPA, který předzpíval známé i  méně 
známé vánoční písně a pak za vydatné pomoci Frišek pokračo-

valo samotné zpívání koled. O další kulturní program se posta-
rala ohňová show Fuerza del Fuego. Diváci tak mohli obdivovat 
velice zajímavou a napínavou podívanou, jež proteplila mrazivý 
podvečer.  

Štěpánka Míšková
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Co tu roste, co tu kvete?

Kouzla nejen o Vánocích
Existují rostliny, které byly již pro naše předky posvátné až kou-

zelné, bylo to jejich vzácným výskytem, jedinečným vzhledem, léči-
vými vlastnosti nebo z jiné příčiny. Jednou z nich je i jmelí bílé. Všem 
známý poloparazitický keřík se nachází i v Podolí. Roste na jehlična-
tých i listnatých stromech. Jeho výskyt u nás není naštěstí tak častý 
jako např. v  okolí Otrokovic, v  Lednicko-valtickém areálu nebo na 
Ostravsku. Jmelí je stálezelené, parazituje pevně vrostlé pod kůrou až 
do dřeva stromů na jejich cévním oběhu. Jeho rozšiřování je vázané 
především na drozdovité ptáky. Ptáci musí sezobnout kuličku, která 
projde jejich trávícím traktem. Povrch semene se v něm natráví a spo-
lečně s trusem ulpí na větvi, kde může nové jmelí vyklíčit a „zakořenit“. 
Někdy jsou kolonie jmelí tak obrovské, že dochází k rozlamování stro-
mů, jejich oslabení a až k jejich celkovému odumření. Jmelí se sbírá po 
celý rok, nejúčinnější je v prosinci a lednu, kdy je u stromu zpomalen 
tok mízy. Léčivé látky se ve jmelí v tuto dobu koncentrují. Je to úplný 
opak běžných léčivých rostlin, které je třeba sbírat nejlépe do sv. Jana, 
tedy do 24. června, pak už rostlina přemisťuje léčivé látky do kořene 

jako zásobu na zimu. Jmelí 
má velmi široké spektrum lé-
čivých účinků. Od léčení křečí, 
zastavování krvácení, regula-
ce krevního tlaku, objevuje se 
v preparátech, které předchá-
zejí rakovině a  tvorbě lupů. 
Jeho užívání musí být řízené, 
pod dozorem, protože stejně 
jako každá léčivá rostlina, by 
mohlo při špatných dávkách 
více uškodit než pomoci. 
Jmelí může být při špatné 
aplikaci jedem.

Jmelí uctívali již v  antice, 
otevíralo brány do podsvětí, 
a  proto se kladlo do hrobů. 
Keltští druidové jej používali 
jako lék proti otravám či ne-

plodnosti, zažehnávali jím války, hladomory, krupobití i zlé duchy či 
vlkodlaky. Jmelí sklízeli zlatými srpy, proto je dodnes tradice pozla-
cování. Staroslované jmelím odháněli nemoci uřknutí, zloděje i  zlé 
duchy, odvraceli jím požáry. Jedna legenda uvádí, že jmelí bylo kdysi 
stromem a právě z něj sv. Josef vyřezal kolébku Ježíškovi. Po třiatřiceti 
letech pak Římané strom porazili. Z jeho kmene vyrobili kříž, na kte-
rém Ježíše ukřižovali. Strom se pak hanbou změnil v malé keříky, které 
jsou nuceny žít z jiných stromů. Jmelí, které se objevuje jako vánoč-
ní ozdoba, bývá sklizeno většinou začátkem prosince. V tuto dobu je 
nejkvalitnější, plné bílých kuliček. Sběr jmelí je u státních lesů nelegál-
ní, lze však na požádání získat povolení. Sběrači totiž v minulosti po-
škozovali při jeho ořezu stromy. Majitelé obecních lesů sběr většinou 
tolerují a více neřeší. Jmelí se prodává jako přírodní nebo je máčeno 
a barveno. Jmelí si lze splést s ochmetem evropským, ten roste ale 
převážně na dubech a je opadavý. 

Recept na závěr:

speciálně udávám tento, protože na rozdíl od ostatních by neměl
nikomu uškodit
Ingredience: jmelí darované, nesmí být kupované
Postup: jmelí zavěste kdekoliv v domě do takové výšky, aby pod 
něj mohla vstoupit dospělá osoba. Pod tímto jmelím pak můžete 
beztrestně kohokoliv políbit. Pozor! Tato aplikace je možná pouze na 
Štědrý den. Jmelí Vám dále po ostatní dny přinese do domů štěstí, 
odvahu a lásku. Pohodové Vánoce a šťastný celý rok 2019!  

Jana Kollandová

Podolský tmel

Módní přehlídka
Druhý ročník módní přehlídky tradičně s butikem Jitako byl 

pořádán v čase podzimu. Že je možné i v sychravém počasí nosit 
elegantní a netradiční modely nám opět ukázala paní Jitka Kraj-
či-majitelka butiku. A samozřejmě i v letošním roce jsme spojili 
příjemné s užitečným a výtěžek akce byl věnován na pomoc po-
třebnému. Tentokrát malému Mikuláškovi, který trpí kombinova-
ným mentálním postižením a  péče o  něj je velmi náročná. Ma-
minka Mikuláška použije vybrané peníze na nákup hygienických 
potřeb. 

Modely, které předváděly „naše podolské modelky“ bylo 
možné po ukončení přehlídky zakoupit. Paní Jitka Krajči darovala 
pro Mikuláška 10 % z prodeje. Za což jí velmi děkujeme. Výtěžek 
akce spolu s příspěvkem butiku Jitako činil 4600- Kč.

Všem, kteří přispěli děkujeme!
Jitka Raclavská
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Gramofonová retropárty
V sobotu 24. listopadu se uskutečnil v kulturním domě v Podolí již 

3. ročník gramofonové retro párty. V podvečer se sešlo 70 příznivců 
starých vinylových desek. Pro všechny příchozí byla opět připravena 
bohatá nabídka 150 vystavených LP i SP desek.  Ze zahraniční pro-
dukce byly vystaveny LP desky – Abba, Nazareth, Europe, Scorpions, 
Madonna a  další interpreti. Z českých a  slovenských desek to byla 
směsice od Elánu, Olympicu, Teamu, Tublatanky přes Hanu Zagoro-
vou, Mariku Gombitovou až po Dalibora Jandu. V hitech z 60. a 70. let 
nechyběly desky Jaromíra Mayera, Petra Spáleného, Václava Neckáře, 
Karla Gotta a Waldemara Matušky. Své místo našly i LP desky s písně-
mi v country stylu, kde byli zastoupeni Michal Tučný a Wabi Daněk.

Celou akci začaly svým vystoupením „Retrobabky“ z  Dolního 
Němčí, které si vysloužily velký potlesk za předvedený výkon. Vý-
zdobu připomínající kazety naaranžovala v kulturním domě Jitka 
Raclavská. Letos byly vystaveny také stará rádia a kazeťáky. A až na 
jedno rádio, to byla všechna funkční zařízení.  O hudební dopro-
vod se staral Martin Gerža na 2 gramofonech. Se svým výborným 
a stylovým občerstvením přišel Milan Snopek. Chléb se sádlem a s 
cibulí a chléb se škvarkovou pomazánkou neměl konkurenci. Po-
děkování patří také všem, kdo na retro párty zapůjčily své gramo-
fonové desky.

Jaroslav Míšek

Mikulášská nadílka
Tradiční Mikulášské nadělování dětem se konalo stejně 

jako v předchozích letech v prostoru Duchovně-relaxačního 
areálu. Letos bylo o to pohodlnější, že využilo zázemí Podol-
ského ráje. Obecní zastupitelé neváhali a vsoukali se do anděl-
ských i čertovských kostýmů, aby mohl Mikuláš přijít s celou 
svou družinou. Průvodkyní večerem se stala Jitka Raclavská, 
která nejdříve s dětmi rozsvítila vánoční strom a potom spo-
lečně poprosili Mikuláše, aby konečně začal nadělovat. Nic ale 
nebylo zadarmo, balíček se sladkostmi si děti musely zasloužit 
nějakou básničkou nebo písničkou. Díky tomu bylo odměně-
no více než šedesát dětí. Všichni se pak mohli zahřát horkým 
čajem, svařákem nebo punčem.    

Štěpánka Míšková

Zprávičky z naší školičky

Dýňování ve škole
Ve středu 31.10.2018 

jsme celý den věnovali svát-
kům Dušičky a  Halloween. 
Vysvětlili jsme si rozdíl mezi 
těmito svátky u nás a v an-
glicky mluvících zemích. 
Řešili jsme pracovní listy 
s  touto tématikou. Nejzá-
bavnější a nejvíc očekávané 
bylo vydlabávání dýní. Naše 
výtvory ozdobily vstup do 
školy.

Mikuláš ve škole 

a školce
S obavami čekaly děti na 

příchod Mikuláše, anděla a čer-
ta. Mikuláš ze své zlaté knihy 
četl dobré i špatné skutky dětí. 
Mnohé děti byly překvapené, 
co všechno na ně věděl. Ač se 
jim občas podaří trošku zazlo-
bit, dostaly všechny děti malé 
balíčky s dobrotami.
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Kouzelnické vystoupení
V úterý 27. listopadu děti 

shlédly vystoupení kouzelní-
ka Tomáše Šulaje. Ve vtipném 
programu se děti pobavily, vy-
zkoušely si práci kouzelníkova 
asistenta a  na závěr se některá 
kouzla naučily.

Z činnosti SK Podolí

Za hráče klubu SK Podolí i za všech-
ny členy organizačního týmu bych Vám 
všem chtěla popřát nádherné svátky, 
šťastné a  veselé Vánoce, bohatého 
Ježíška a  krásný nový rok 2019 plný 
osobních i sportovních úspěchů. Užijte 
si tyto svátky v poklidu, v kruhu rodin-
ném, tak jak to máme v plánu i my.

I když momentálně máme zimní 
přestávku mezi sezónou, trénujeme 
přesto v hale v Uherském Hradišti, a tak 
to máme v plánu až do jara, dokud nám 
počasí nedovolí vyběhnout na hřiště. 
Na jaře nás čeká také již tradiční sou-
středění a  před prvním mistrovským 
utkáním i nějaké přátelské zápasy. Čeká 
nás totiž nelehký úkol, a  to udržet si 
dobré umístění v  tabulce a  bojovat 
o její vrchní příčky. 

O veškerých novinkách naše fa-
noušky informujeme na facebookové 
stránce SK Podolí nebo na webu www.
skpodoli.tode.cz. Tak nás tam nezapo-
meňte sledovat, aby Vám nic neuniklo ;)

Eva Záchvějová

Advent ve škole
Ve škole začaly přípravy na svátky. Zapálili jsme první svíč-

ku na adventním věnci. Vyprávěli jsme si, co znamená advent 
a jaké zvyky se v tento čas dodržují.  Začali jsme zdobit stro-
mečky ve třídách a na chodbě, abychom si sváteční atmosféru 
užili co nejdéle.

Krásné prožití vánočních svátků, 

štěstěna ať zabloudí k Vašim vrátkům, 

zdraví ať jde s ní ruku v ruce, 

ať daří se Vám v příštím roce! 

To Vám přeje ZŠ a MŠ Podolí
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Z činnosti Sokola

Vycházka na Provodov
Teplé podzimní počasí nás přimělo uspořádat turistickou 

vycházku na Provodov a  pověstmi opředenou zříceninu Staré-
ho Světlova. V sobotu 24. listopadu 2018 je vše úplně jinak. Sešli 
jsme se u školy připraveni na túru, ale je zamračeno a trochu po-
prchá. Protože sokolové nejsou z cukru, vypravili jsme se alespoň 
prozkoumat rozhlednu na Lhotce. V silném větru jsme vystoupali 
po točitých schodech nahoru. Pod námi se v údolí klikatila řeka 
Olšava, naproti nám se tyčil vrchol Myšince, na kterém stával 
zámeček Pepčín a  v dálce z  mlhy prosvítaly siluety Uherského 
Brodu. Chlad nás zahnal zpět do aut. Dalším cílem náhradního 
programu bylo muzeum Jana Ámose Komenského v  Uh. Bro-
dě. Před muzeem nás zaujala naše státní vlajka vytvořená z klí-
čů. Také expozice „Starožitnosti  Uherskobrodska“, kterou jsme 
si v muzeu prohlídli,  byla velmi zajímavá. Viděli jsme zde sošku 
Černého Janka, střelné zbraně, cínové nádobí ze zámečku Obora 
z pozůstalosti po hraběti z Kounic, porcelán, cechovní truhlice, 
kroje a mnoho dalších zajímavých věcí. Venku přestalo poprchat, 
domů se nám nechtělo, a tak jsme auty přejeli k Vlčnovským bú-

V sobotu 8. prosince se konala již dvacátá čtvrtá beseda u cimbá-
lu. Příznivci folkloru obsadili kulturní dům a s CM Mladí Burčáci zpívali, 
tancovali i dlouho po půlnoci.

Adventní náladu navodily Frišky pásmem vánočních písní a koled. 
Po hudební vsuvce se objevily na parketu znovu s upravenou verzí pís-
ničky Bonpary aneb Mám boky jako skříň. Již po prvních tónech je při-
vítal obrovský aplaus a pochvalný pokřik. Byly vtipné, mladé, nápadité. 
Choreografi i doplnil speciální host – ukázkově vykrmené prase. A když 
ještě zakomponovaly sloku Mladých Burčáků, tak ovace nebraly konce. 

Obecní úřad zde představil publikaci 100 let republiky v  Podolí, 
kterou si bylo možné prohlédnout a následně objednat. 

Sokolové děkují všem dárcům za krásné ceny do tomboly a také 
všem, kteří se podíleli na přípravě besedy.

Jarmila Kasperová

Mikulášská beseda u cimbálu

Sletové ohlédnutí
V letošním roce se v  Praze konal 16. všesokolský slet a  sokolové 

u této příležitosti oslavili 100 let od vzniku naší republiky. I když naše tě-
locvičná jednota nenacvičovala žádnou skladbu, zúčastnili jsme se ales-
poň jako diváci a nelitovali jsme. Shlédli jsme čtvrteční i páteční vystou-
pení a byli jsme nadšeni. Všude byl cítit duch sounáležitosti, přátelství 
a všechny nás spojovala myšlenka propagovat a pracovat pro sokolskou 
organizaci. Obdivovali jsme nejen cvičební výkony, ale i chování někte-
rých cvičenců. Po skončení večerního vystoupení, kolem půlnoci, jsme 
šli pěšky na autobus, poněvadž tramvaje byly přeplněné. Čekali jsme na 
zastávce a s námi i velká skupina malých dětí. Nastoupili jsme do auto-
busu, ale část dětí zůstala venku. V tom vstala jedna cvičenka z mlad-
ších žen a řekla: „Děvčata, vystupujeme, děti musí jet první“. Všechny se 
bezeslova zvedly a uvolnily svá místa dětem. Tyto události se mně vryly 
do paměti a mě přesvědčily o tom, kolik slušnosti a ohleduplnosti mezi 
námi sokoly je. Dva dny sletových vystoupení utekly rychle jako voda. 
Slavnostní nástup cvičenců a sokolů převlečených za osobnosti našich 
dějin, za kněžnu Libuši, Karla IV., J.A. Komenského, Tyrše, T.G. Masaryka 
a jiných ukončil 16. všesokolský slet. Za 6 let se bude konat další a pokud 
nám to zdraví dovolí, určitě se ho zúčastníme, ale tentokrát jako cvičenci.

dám a obešli alespoň malý okruh okolo Pepčína. Na Provodov 
a Světlov se znovu vydáme až na jaře.

Zdeněk Kasper 

Skončil také letošní cvičební rok, a tak bych chtěl popřát všem 

sokolům, sokolkám, malým sokolíkům a  všem občanům Podolí 

klidné prožití svátků vánočních, hodně dárků pod stromečkem 

a do nového roku pevné zdraví, štěstí a hodně spokojenosti.

Zdeněk Kasper



8

Periodický tisk samosprávného územního celku vydává obec Podolí, IČ 00291242, Podolí 190, PSČ 686 04 Kunovice. Nákladem 350 ks. Zdarma.
 Ev. číslo: MK ČR E 21982

Příští číslo: Redakční uzávěrka - 15. 2. 2019, datum vydání - 22. 2. 2019
Grafi cká úprava a tisk: Tiskárna Brázda – www.TiskarnaBrazda.cz

Společenská kronikaSpolečenská kronika

Z obecního kalendářeZ obecního kalendáře

Úmrtí
Dne 5. 11. 2018 zemřel Lubomír Svoboda, 63 let

Dne 18. 11. 2018 zemřela Marie Snopková, 64 let

Omluva
Redakční rada se omlouvá, že v minulých číslech zpravoda-

je nebyli uvedeni jubilanti za měsíc září a říjen:

Naši jubilanti v lednu a únoru 2019
Michálková Marie 65 let

Slunečková Zdenka  70 let

Nový Tomáš   70 let

Škrášková Hedvika 80 let

Buráňová Ludmila 82 let

Ševčíková Ludmila  84 let

Měrková Lidia   85 let

Buráň Karel   86 let

Král Václav   90 let 

05. 1. 2019  Tříkrálová sbírka

18. 1. 2019  Obecní ples

20. 1. 2019  Dětský ples

10. 2. 2019  Dětský karneval

22. 2. 2019  Schůze zahrádkářů

23. 12. 2018  Adventní zpívání 15:00 hodin Kaple sv. Ducha

26. 12. 2018  Štěpánský turnaj ve stolním tenise 15:00 hodin KD

31. 12. 2018  Silvestrovský výšlap 10:00 hodin OÚ

V případě, že si nepřejete být zveřejněni v  naší spole-

čenské kronice, oznamte to písemně nejméně dva mě-

síce předem na obecním úřadě v Podolí.

Šišáková Hana  60 let

Hrbáček Jaroslav  65 let

Snopek Zdenek  65 let

Šišák František  65 let

Jindrová Hana  70 let

Zpěváková Zdenka  70 let 

Týzner Karel  75 let

Huňka Zdeněk  83 let

Malinová Ludmila  83 let 

Králová Věra   83 let

Hrabalová Marie  90 let


