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Starostka aktuálně

Obecní úřad

Milí spoluobčané, dva měsíce uplynuly jako voda a Vy drží-
te v rukou další vydání zpravodaje. Také v tomto čísle se s Vámi 
chci podělit o další zajímavé informace z dění v naší obci.

Co možná nevíte

Dopravní značení. Chtěla bych zde objasnit postup při 
umisťování dopravních značek v Podolí. Obec si nemůže libo-
volně umísťovat dopravní značky podle přání zastupitelstva 
nebo občanů, ale nejdříve musí povolat autorizovaného inže-
nýra pro dopravní stavby, se kterým přání a návrhy konzultuje 
a on navrhne řešení v podobě dopravního značení, případ-
ně opatření a úpravy v souladu s dopravními předpisy. Poté 
zpracuje projektovou dokumentaci, kterou obec předkládá ke 
schválení Policii ČR a MěÚ, odboru dopravy. Teprve posledním 
krokem je nákup a umístění příslušných dopravních značek.

Nová vyhláška obce. Na posledním zasedání zastupitel-
stvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o sta-
novení místního koefi cientu pro výpočet daně z nemovitých 
věcí. Je to jediná daň, která náleží celá obci. Zastupitelstvo 
schválilo navýšení koefi cientu z 1 na 2. Dojde tedy k nárůstu 
daně z nemovitých věcí o 100 %. Příjem z takto zvýšené daně 
nám pokryje výběr poplatku za svoz tuhého domovního odpa-
du, který si na oplátku můžeme dovolit zrušit. Od tohoto kroku 
si slibujeme odbourání velice rozsáhlé agendy s vybíráním, ve-
dením, a hlavně problematickým vymáháním výše uvedeného 
poplatku. Vše vstoupí v platnost od 1.1.2020. Občané zaplatí 
zvýšenou daň na základě poukázky zaslané příslušným fi nanč-
ní úřadem. Tento systém již bezchybně funguje několik let v 
Ostrožské Nové Vsi.   

Nové autobusové čekárny. Ani v letních měsících jsme 
rozhodně nezaháleli a pracovali na zkrášlení vjezdu do naší 
obce. Plechové čekárny, které již viditelně přesluhovaly, bylo 
na čase vyměnit za nové. Mám radost, že se výměna povedla. 
Čekárny nabízí různí výrobci, ale zastupitelstvo zvolilo výrob-
ky od fi rmy mmcité, a.s. Bílovice. Ta nám dodala mobiliář do 
Duchovního a relaxačního areálu a také parkové lavičky, které 
jsou rozmístěny po obci. Plánem zastupitelstva je dodržet v 
obci jednotný ráz mobiliáře. 

S odstraněním starých autobusových čekáren, vybudová-
ním spodní stavby a také zadlážděním pomáhali zaměstnanci 
obce pod vedením pana Andreje Duháně.  Autobusové čekár-
ny jsou vybaveny lavičkou, odpadkovým košem a klap rámem 
pro umístění jízdních řádů. Nová je také plocha pro vylepování 
plakátů. Celková investice z rozpočtu obce ve výši 320.000,- Kč 
se vyplatila a konečně máme krásné a moderní autobusové če-
kárny. Vjezd do Podolí se výměnou čekáren viditelně rozzářil. 

Úpravy v okolí 

školky. V loňském roce 
dostala budova mateř-
ské školy nový kabát v 
podobě fasády, která 
byla dotvořena obrázky 
zvířátek namalovaných 
dětmi. V zadní části bu-
dovy jsme předláždili 
chodník, rozšířili zpev-
něné plochy k parko-
vání, vysadili trvalkové 
záhony a okrasné keře. 
V letošním roce práce 
na zvelebování okolí 
budovy pokračovaly. Na zahradě jsme vybudovali ohniště se 
sedací kamennou zídkou, vysázeli vrbový tunel a záhony s na-
učnými tabulkami, opravili a natřeli hrací prvky. Při vjezdu do 
školky jsme vysadili nové stromky a záhon hortenzií. Zrekon-
struovali jsme i nouzové schodiště a schodiště při vstupu, které 
již hrozilo úrazem. Nyní se děti, rodiče i příchozí mohou těšit z 
krásně kvetoucích záhonů a příjemného prostředí.

Kanalizace. Docela nás trápí zpoždění se zpracováním 
projektové dokumentace obecní kanalizace. Přípravu projek-
tu zpožďují projektantem požadované kamerové prohlídky 
stávajícího kanalizačního potrubí. Obec oslovila několik fi rem, 
všechny však byly tak pracovně vytíženy, že kamerové prohlíd-
ky budou provedeny až v měsíci listopadu. Mezitím pracuje-
me na projektování nových částí kanalizace.  K projektu jsou 
potřebná různá geodetická zaměření, vytýčení nejvhodnějších 
tras k položení potrubí, souhlasy vlastníků dotčených pozem-
ků aj. Je to práce složitá a velice časově náročná, ale přesto vě-
řím, že se nám vše podaří úspěšně zvládnout. O postupu prací 
Vás budeme průběžně informovat.  

Podmínka pro bývalého starostu Křižku. Dne 30.09.2019, 
po téměř třech letech od podání trestního oznámení, padlo 
rozhodnutí u Okresního soudu v Uherském Hradišti ve věci ne-
oprávněně vyplaceného odstupného bývalému starostovi Po-
dolí Miroslavu Křižkovi. V roce 2010 se tehdejší starosta Křižka 
rozhodl skončit ve funkci uvolněného starosty, kdy funkci vy-
konával jako hlavní pracovní poměr, a pokračovat jako starosta 
neuvolněný, kdy hlavním pracovním poměrem je civilní za-
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městnání, a nikoliv výkon funkce starosty. Tehdy platný zákon 
starostovi, který skončil ve funkci, přiznával odstupné ve výši 
šestiměsíčního příjmu. Křižka se rozhodl účelově vyložit zmíně-
né ustanovení zákona o odstupném ve svůj prospěch tak, že si 
nařídil vyplatit odstupné ve výši 235.000 Kč přesto, že ve funk-
ci starosty neskončil a skončil pouze jako starosta uvolněný. 
Funkci starosty však vykonával dál a na odstupné tak neměl ná-
rok. Tento právní názor sdělil obci odbor dozoru a kontroly při 
ministerstvu vnitra a současně i Krajský úřad Zlínského kraje. 
Aby odpovědnost za protiprávní rozhodnutí o neoprávněném 
vyplacení částky 235.000,- Kč přenesl i na tehdejší zastupite-
le, v rozporu s ustanovením zákona nechal zastupitele hlaso-
váním výplatu odstupného ve svůj prospěch schválit. Počítal 
s tím, že nikdo ze zastupitelů tak nebude výplatu odstupného 
zpochybňovat a že během jeho funkčního období uplyne čtyř-
letá promlčecí doba a on se nakonec vyhne vracení peněz zpět 
obci. Jako právní nevzdělanec a laický vykladač zákona Křižka 
velmi pohořel. Když už byl před soudem hodně v úzkých, snažil 
se svést vinu za vyplacení odstupného na tehdejší účetní J. Rý-
palovou. Ani tuto výmluvu ovšem soud nemohl uznat. Za vý-

Vybráno z 8. zasedání zastupitelstva obce 12. 9. 2019
Zastupitelstvo obce schválilo:

- uzavření smlouvy s fi rmou KONIG landscapers s.r.o., Kostelní 
Lhota 55, 289 12 Kostelní Lhota IČ 08351163 na úpravu 
veřejných prostranství u kulturního domu a okolí obecní-
ho úřadu za cenu 217.000,- Kč..

- nájem obecního bytu, Podolí čp. 287 Heleně Vaďurové od 
1.11.2019 do 31.10.2021. 

- propachtování obecního pozemku p.č. 1019 v k. ú. Mladá 
Vožice fi rmě za cenu 3.500,- Kč za ha a rok na dobu 5 let 
fi rmě Agrospol Mladá Vožice a.s., Dubina 550, 391 43  Mla-
dá Vožice.

- Obecně závaznou vyhlášku č.1/2019, o stanovení místního 
koefi cientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.

- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, kterou se stanovují 
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci 
Podolí a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, záro-
veň ruší Obecně závaznou vyhlášku obce Podolí č. 1/99 o 
regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejném pro-
stranství. 

- Směnnou smlouvu a Smlouvu o zřízení věcného břemene 
- služebnosti chůze a jízdy přes pozemky a Smlouvu o zří-
zení předkupního práva mezi Janem Podškubkou a obcí 
Podolí. Smlouva se týká směny pozemku dle usnesení č. 
84/7/2019. 

- Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-
014330050365/001 s fi rmou E.ON Distribuce, a.s , F.A. Ger-
stnera 2151/6, České Budějovice.

Různé:

- Na základě podnětu obyvatel Pastviště se zastupitelstvo 
zabývalo řešením dopravní situace v  této části obce. 
Občané požadovali umístění dopravních značek „Pozor 
děti a rychlost 30 km“. Obec Podolí pověřila praktikant-
ku, která byla na praxi na obecním úřadě, aby zapiso-
vala projíždějící automobily na ulici Pastviště po dobu 
9 hodin. Registrováno bylo 94 jízd, z toho v rámci ulič-
ky 71 jízd tj. 75,5 %, Podškubka 16 jízd tj. 17%, Zimčík 7 
jízd tj. 7,5%. Z toho projela 17x dodávka, ze 17 dodávek 
10x účastníci z uličky. Po sledovanou dobu neprojelo 
nákladní vozidlo. Po těchto informacích přítomní disku-
tovali a navrhovali různá řešení. Z diskuse vyplynulo, že 
bude osloven projektant dopravního značení Ing. Kun-
čík, který zpracuje řešení situace v rámci celého Pastvi-
ště. Pro zpracování projektu budou v zadání uvedeny 
následující požadavky: 

- obousměrný provoz silnice č. 50 – Kovovýroba s.r.o., 
- jednosměrný provoz v příčné uličce ke kulturnímu domu
- retardér - u hlavní silnice, u Olšavy, v příčné uličce a u kul-

turního domu,
- v ulici u stolařství slepá ulice bez umístění zrcadla a zna-

čení křižovatky,
- řešení nájezdu obslužných vozidel do sběrného dvora,
- současně se zavedením režimu provozu vozidel řešit i par-

kování vozidel v celém prostoru ulice Pastviště.

platu odstupného zodpovídá výhradně starosta. Okresní soud 
v Uherském Hradišti dal podateli trestního oznámení zaprav-
du, když odsoudil Miroslava Křižku k odnětí svobody v trvání 
12 měsíců s dvouletou zkušební lhůtou za to, že jako starosta 
obce Podolí v letech 2010 až 2014 způsobil obci škodu ve výši 
235.000,- Kč tím, že nevymáhal neoprávněně vyplacené od-
stupné po občanovi Miroslavu Křižkovi. Bývalý starosta dou-
fal, že nemusí sám po sobě peníze neoprávněně vyplacené 
vymáhat. Dopustil se tak trestných činů porušení povinností 
při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby. 
Protože se Křižka na místě proti rozsudku odvolal, rozhodnutí 
prvoinstančního soudu tak není zatím pravomocné a jednání 
bude pokračovat před krajským odvolacím soudem.

 Kromě uvedených aktivit plníme i každodenní úkoly spo-
jené s běžným provozem a údržbou naší obce. Připravujeme 
také rozsáhlé investiční akce ke zlepšení života našich občanů, 
o kterých Vás budeme včas informovat. Pokud budete mít ja-
kékoli dotazy a nejasnosti, s důvěrou se obraťte na starostku.   

Pracujeme na zvelebování obce!
Jana Rýpalová, starostka

Svozy odpadů v následujícím období

30. 10. 2019 Svoz komunálního odpadu
11. 11. 2019  Svoz plastů
13. 11. 2019 Svoz komunálního odpadu
27. 11. 2019 Svoz komunálního odpadu

9. 12. 2019 Svoz plastů
11. 12. 2019 Svoz komunálního odpadu
25. 12. 2019 Svoz komunálního odpadu
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Vítání občánků
Dne 5. října se uskutečnilo v kulturním domě v Podolí 

slavnostní vítání nových občánků. Do života byly uvítány 
tyto děti – Adam Bosák, Tereza Kovaříková, František Kollan-
da a Mikuláš Bobčík. Přítomné rodiče a další hosty přivítaly 
členky výboru pro společenské události. Následoval projev 
starostky obce, paní Jany Rýpalové. Součástí dojemného 

Zápisky kronikáře
Na černobílých fotografiích můžeme vidět, jak vypada-

lo vítání občánků v první polovině sedmdesátých let. Vítá-
ní probíhalo ve třídě Základní školy v Podolí. Vítání mělo 
podobný průběh jako ty dnešní vítání. Hudební doprovod, 

obřadu bylo kulturní vystoupení, o které se za vydatné po-
moci svých maminek postaraly podolské děti. O fotodoku-
mentaci se vzorně postaral pan Stanislav Vitásek. Každá ma-
minka si odnesla kytičku, pamětní list a také poukázku na 
nákup v hodnotě 1000 Kč. 

Jaroslav Míšek

básničky v podání dětí ze Základní školy v Podolí. A samo-
zřejmě nechyběl ani tehdejší předseda Místního národního 
výboru v Podolí pan Vladimír Kryštof.

Jaroslav Míšek
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Podolský tmel
Slavnosti vína 2019

Slavnosti vína a otevřených památek se konaly 6 - 8. září 
tradičně v Uherském Hradišti. Vůbec poprvé se zahajovací 
program Slováckých slavností musel kvůli dešti přesouvat z 
tamního Masarykova náměstí do sálu tamního Klubu kultury. 
Nepříznivé předpovědi se navíc naplnily i v dalších dnech. Z 
kapacitních důvodů nebylo možné zajistit „mokrou variantu“ 
slavností. Ačkoliv se nepříznivé počasí podepsalo na celkové 
návštěvnosti, občany Podolí déšť neodradil a svou obec a Mi-
kroregion Dolní Poolšaví hrdě reprezentovaly. Novinkou letoš-
ního ročníku bylo řazení průvodu. Obce Mikroregionu Dolní 
Poolšaví se začaly sdružovat a řadit v ulici Vinohradská. Dešťo-
vé kapky provázely krojované až ke Kolejnímu nádvoří, kde se 
prezentovaly mikroregiony. Účinkující se mohli ukrýt v prosto-
rách Obchodní akademie, kde se mohli nejen občerstvit, ale i 
na chvíli odložit pláštěnky. Bohužel déšť stále sílil. A tak bylo 
nutné, uspořádat „malou radu starostů“ a rozhodnout o dalším 
dění. K zármutku všech účinkujících, kteří si poctivě chystali a 
dlouhý čas připravovali svá vystoupení, musel být program zru-
šen. 

Snad nám další rok přinese příznivější počasí a Slavnosti 
vína roku 2020 si vychutnáme plnými doušky.

Jitka Raclavská
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Hodové veselení
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Zprávičky z naší školičky

První školní den
Dne 2. září byl v přítomnosti paní starostky zahájen 

nový školní rok. Letos jsme přivítali dva prvňáčky. Věří-
me, že se jim ve škole bude líbit. Přejeme všem rodičům 
i dětem dny plné pohody a radosti z poznávání.

Den bez aut
V pátek 20. září jsme se zúčastnili akcí v rámci Dne bez aut v Uher-

ském Hradišti. Na náměstí si děti vyzkoušely aktivity týkající se třídění 
odpadu, bezpečné jízdy v eko autech i na koloběžkách či stříkání hasič-
skou hadicí. Shlédli jsme také ukázku práce hasičů s možností prohlídky 
hasičského vozidla a auta městské policie. V parku a okolí byly pro děti 
připraveny úkoly, ve kterých si dokázaly svou šikovnost a zručnost a na 
konci je čekala odměna.

Dopravní hřiště
Ve čtvrtek 26. září absolvovali žáci 3. a 4. třídy do-

pravní výchovu v Uherském Hradišti. Po teoretické 
přípravě týkající se dopravních předpisů pro chodce a 
cyklisty si vyzkoušeli jízdu podle dopravních značek a 
pokynů. Další návštěva dopravního hřiště je plánována 
na duben, kdy úspěšní „řidiči“ obdrží průkaz cyklisty..

Z hodin tělesné výchovy
V tělocviku zatím využíváme příjemného podzimního počasí 

a chodíme sportovat ven. Čtvrťáci a páťáci absolvovali mimo jiné 
i terénní běh s překonáváním překážek v přírodním prostředí, ná-
cvik startu v různých podmínkách, základy míčových her i dráhu 
zručnosti.
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Veselý Hluboček
Spolek Záraza uspořádal pro děti dne 25.08.2019 již tradič-

ní rozloučení s prázdninami s názvem Veselý Hluboček. Roz-
močený terén nás přinutil pobýt v prostoru hřiště ve Žlebě a 
naučná stezka zůstala tentokrát k dispozici pouze zvířátkům. 
Ukázalo se ale opět, že potenciál žlebského hřiště je v kom-

Z činnosti SK Podolí

binaci s důvtipem pořadatelů velkou podolskou devizou. Jed-
notlivá stanoviště byla rozmístěna po ploše hřiště a nechybělo 
ani lanové minicentrum. Děti putovaly mezi stanovišti a zkou-
šeli své dovednosti. Volejbalové hřiště posloužilo ke hře zvané 
Ringo, kde zájemci o hru dostali nejdříve instrukce a pak již nad 
středovou sítí létaly vzduchem gumové prstence od soupeře k 
soupeři. 

Udírna pod dozorem zkušené obsluhy postupně vydáva-
la své bohatství a všichni přítomní byli v závěru příjemného 
slunného nedělního odpoledne pohoštěni voňavým cigárem 
vytaženým právě z tepla udírny. I občerstvení zajistili pořadate-
lé svépomocí. Spolek Záraza děkuje obci za příkladnou spolu-
práci. Děkujeme také všem dobrovolníkům včetně zastupitelů 
i členů Výboru pro ŽP při zastupitelstvu obce Podolí za pomoc 
při organizaci a zdárném průběhu akce. Můžeme se těšit na 
další ročníky. 

Jiří Trávníček

Z činnosti Zárary
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Z činnosti Sokola

Amfíkova veselá tlapka
V neděli 1. 9. 2019 jsme spolu s Popovjánkem v areálu 

Amfíku v Popovicích pořádali první ročník akce nazvané 
Amfíkova veselá tlapka. Byla určena pro všechny milovníky 
pohybu se psem a setkala se s nečekaným zájmem. 

Program začal už během dopoledne krátkým dogtre-
kkingem. Byly vyznačeny tři trasy, jedna krátká pro kočárky a 
další dvě v délce 3 a 5 km pro náročnější zájemce. Kdo chtěl, 
mohl pokračovat odpoledním programem sestávajícím z 
nejrůznějších her pro psy i jejich páníčky. Nechyběly rafino-
vané psí hlavolamy, ukázka kanisterapie, překážkové drá-
hy ani soutěž o psa sympaťáka. Zkrátka nepřišli ani ti, kdo 
žádného psa nemají, protože pořadatelé měli pro takový 
případ dostatek plyšových náhrad. Proběhlo předvedení vý-
cviku agility a ukázka práce s dravými ptáky. Trochu jsme se 
báli, jestli si naši čtyřnozí hosté nevletí navzájem do chlupů, 

ale nakonec byla jediným neposlušným živočichem pouze 
cvičená poštolka, která se přejedla a odmítala se vrátit ke 
svému cvičiteli. Díky četným sponzorům si každý účastník 
odnášel dárkový balíček a také spoustu nápadů, jak se svým 
psem trávit čas zábavněji. 

Štěpánka Míšková

Podolský Sokolman
V dnešní uspěchané době lidé často zapomínají, co je jim 

přirozené, a to je pohyb na zdravém vzduchu. Když se ve-
čer zamyslíme nad tím, kolik metrů či kilometrů jsme ušli za 
uplynulý den, přijdeme k závěru, že proti generaci našich ro-
dičů velmi málo. Do práce, či školy se vozíme autem, nákupy 
zajišťujeme většinou opět autem, z práce se vracíme pozdě 
a našim jediným pohybem, když zbude čas, je práce kolem 
domu nebo na zahradě. A to bychom měli změnit. 

Proto v sobotu 14. září 2019 sokolové připravili na fotba-
lovém hřišti sportovní den, kde se soutěžilo o titul „PODOL-
SKÝ SOKOLMAN“. Bylo připraveno celkem 9 disciplín. Běh na 

1, 6 a 12 minut (dle věku), sprint na 20 a 60 metrů, člunkový 
běh 4x10 metrů, skok z místa, výskok dosažný, výdrž ve visu 
či shybu, hod kriketovým míčkem, sed-leh za 1 minutu a 
dřepy čelem ke zdi ze vzdálenosti 20 cm. Další samostatnou 
soutěží byla překážková dráha, u které se hodnotil nejrych-
lejší čas. Každý, kdo soutěžil, si na vlastní kůži vyzkoušel, jak 
je na tom se svou kondicí, co zvládne bez problémů a na 
které činnosti by se měl zaměřit, aby se zdokonalil a příští 
rok dosáhl lepšího výsledku.

Soutěže se zúčastnilo 29 dětí a 11 dospělých. A tak to 
dopadlo:

Chlapci Dívky

kategorie 3-6 let 30-50 let 3-6 let 7-9 let 30-50 let

1. Místo Josef Fojtík Petr Matuška Sandra Bachanová Viktorie Krčová Štěpánka Míšková  
Gabriela Májíčková

2. Místo Albert Mikula 
Jakub Jakšík Radek Mikula Ina Ferencová Michaela Duháňová 

Adéla Vacková Barbora Čadová

3. místo Petr Šilhavík  
Ondřej Jakšík Pavel Snopek Lucie Mimránková Ema Šilhavíková 

Veronika Omelková

Podolský Sokolman
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Překážková dráha

Chlapci Dívky

kategorie 3-6 let 30-50 let 3-6 let 7-9 let 30-50 let

1. Místo Petr Šilhavík Petr Matuška Sandra Bachanová Adéla Vacková Barbora Čadová

2. Místo Jakub Jakšík Jiří Vacek Ina Ferencová Viktorie Krčová Štěpánka Míšková

3. místo Josef Fojtík Martin Jakšík Lucie Mimránková Veronika Omelková

Nejvyššího počtu bodů dosáhl Josef Fojtík a je tedy PO-

DOLSKÝM SOKOLMANEM  pro rok 2019.

Děkujeme členům SK Podolí za vzornou přípravu areálu a 
občerstvení, všem sokolům za práci na stanovištích, mamin-
kám za pomoc při sčítání bodů a každému, kdo přiložil ruku 

k dílu. Moc bychom si přáli, abyste si v průběhu roku udělali 
alespoň trochu času na sportování, ať v sokole či v jiném oddí-
lu nebo jen tak sami v přírodě. 

Těšíme se na příští ročník a věříme, že si opět přijdete ově-
řit, jak na tom jste.

Zdeněk Kasper
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Podzimní agility
Během měsíce září a října se naši členové zúčastnili několi-

ka závodů a zkoušek agility. Za zmínku stojí především výsledky 
z  Hodonínských dvojzkoušek, kde jsme v  kategorii velkých psů 
obsadili při první zkoušce 2. a 4. místo a ve druhé zkoušce 1. a 2. 
místo, takže při vyhlašování celkových součtů získali Jack zlatou a 
Bery stříbrnou medaili pro Podolí. Neméně úspěšný byl lednický 
Burčák-cup. Tam skončila Jessie v kategorii malých psů na 3. místě 
a Jack v kategorii velkých psů opět na 1. místě. Toto umístění mu 
umožnilo start v super fi nále jumpingu, kde se mezi 16 závodníky 
dostal na 8. místo. Považujeme to za vůbec nejlepší běh sezóny, 
protože v super fi nále spolu závodí všechny výkonnostní katego-
rie, tedy i psi, kteří mají nárok kvalifi kovat se do nejvyšších soutěží 
doma i v zahraničí.

20. října jsme měli příležitost zorganizovat na našem cvičáku 
v  Podolí intenzivní celodenní soustředění. Kromě našich členů 
přijely i holky z kynologického klubu z Uherského Brodu. Trénink 
vedla Jana Zvonková, která si letos z MS holandských ovčáků při-
vezla zlatou medaili za agility. Počasí nám přálo a cvičební pro-
stor, který neustále vylepšujeme, posloužil víc než dobře. Dostali 
jsme nové podněty k výcviku a také celou řadu domácích úkolů. 
A protože naše letošní plány už se blíží ke konci, začneme pomalu 

s přechodem na klidnější zimní režim. Pro případné zájemce o 
trénování to znamená, že pravidelně nás na cvičáku najdou již 
jen v neděli kolem 10. hodiny dopolední, protože večer už není 
na překážky dobře vidět a ráno je hodně kluzko.

Štěpána Míšková

A protože sportu a pohybu není nikdy dost a některé děti 
chodí hrát fotbal i do Popovic, přidáváme novinky i odtamtud:

Fotbalové soustředění žáků TJ Popovice
Ve dnech 19.-21.8.2019 se 12 dětí a 3 dospělí zúčastnili 

fotbalového soustředění v areálu penzionu Boďa v Horním 
Němčí. Během tří dnů se naši žáci zdokonalovali ve fotbalo-
vých dovednostech a rozvoji týmového ducha. Ve volném 
čase jsme hráli golf, stolní tenis, plavali v bazénu, opékali 
špekáčky a relaxovali ve vířivce. Počasí vyšlo skvěle, nikdo se 
nezranil a všichni se v pořádku vrátili domů s mnoha novými 
zážitky a zkušenostmi. Celý pobyt byl hrazen z grantu MŠMT 
Můj klub. Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci i průbě-
hu soustředění, a věřím, že si v penzionu Boďa zasportujeme 
i příští rok. 

Mgr. Petr Kočíř
trenér žáků TJ Popovice

Ze sousedství
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Z obecního kalendářeZ obecního kalendáře

9. 11. 2019  Beseda s důchodci

16. 11. 2019  Retropárty

23. 11. 2019  Adventní tvoření

5. 12. 2019  Mikulášská nadílka

7. 12. 2019  Mikulášská beseda u cimbálu

11. 12.  2019 Česko zpívá koledy

26. 12. 2019 Štěpánský turnaj ve stolním tenise

31. 12. 2019 Silvestrovský výšlap

  Setkání u švédské svíce

Společenská kronikaSpolečenská kronika
Naši jubilanti v listopadu a prosinci:

V případě, že si přejete zveřejnit ve společenské kronice i jiná vý-

znamná jubilea, jako například výročí svatby, oznamte to prosím 

nejméně 1 měsíc před redakční uzávěrkou.

Pokud si nepřejete být v naší společenské kronice zveřejněni, oznam-

te to písemně nejméně 2 měsíce předem na obecním úřadě v Podolí. 

Štěrba Jaroslav  60 let 

Hrabal Karel  70 let

Lodesová Jindřiška  82 let 

Červenková Ludmila  85 let

 Pechová Terézia  85 let

Šilhavík Miroslav   86 let

Koníčková Anna  91 let

Kovaříková Jindřiška  91 let

Vladimír Kryštof  100 let

Narození

Dne 24. 8. 2019 se manželům Barboře a Vítězslavovi 
Bobčíkovým narodil syn Mikuláš Bobčík.

Úmrtí

Dne 8. 10. 2019 zemřel Jiří Blažek ve věku 63 let.

Z výstavy zahrádkářůZ výstavy zahrádkářů


