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Sloupek redaktora
Konec světa bude. Je to jisté. Psali to v novinách a říkali to v televizi. Je to stejně jisté, jako skutečnost, že nic
a nikdo netrvá věčně. Za zamyšlení ale určitě stojí, proč se v dějinách opakovaně objevují ona hromadná očekávání konce. Co zvedá vlnu zájmu společnosti o konec světa? V jaké situaci se lidé začínají o toto téma zajímat víc,
než je obvyklé?
Z historie víme, že se většinou jednalo o období společenských krizí. S rostoucími pocity nespravedlnosti
a beznaděje se v lidech probouzela touha po změně celého společenského řádu. Touha po příchodu někoho, kdo
nastolí lepší a „spravedlivější“ řád světa. Ruku v ruce s takovou touhou se probouzí obava z budoucnosti a lidé se
stávají vnímavějšími a ochotnějšími naslouchat proroctvím o konci světa. A pak už často stačí, když je k dispozici
vhodné a přiměřeně „magické“ datum.
V posledních několika tisíci letech měl svět skončit již několikrát. Konec světa předpovídá Bible a tisíce dalších více či méně „posvátných“ knih. Přesto si troufám tvrdit, že podstata našeho pozemského bytí nemůže být
postavena na očekávání konce. Byli jsme stvořeni pro život v čase přitomném. Minulost jsou jenom vzpomínky
a budoucnost pouhá představa nebo v horším případě děsivá fikce vyvolávající strach a úzkost.
Proto bych si, milý Ježíšku, přál, aby nám Vánoce pomohly pochopit, jak je krásné žít TEĎ A TADY.
Vladimír Mana
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Slovo místostarosty...
Děkuji všem spolupracovníkům, kteří si plní své
pracovní povinnosti na obecním úřadě, zaměstnancům základní a mateřské školy v Podolí a všem, kteří
se podílí jakýmkoliv způsobem na společenském životě
v naší obci, za odvedenou práci, a v nastávajícím, Novém roce 2013, jim přeji pevné zdraví, osobní pohodu
a spokojenost. Dětem přeji hodně dárků pod stromeč-

kem, rodičům pak spokojené a klidné vánoce, a všem
pak vzájemnou lásku a radost z blízkosti toho druhého. A protože v naší obci nejsou takřka žádní malí nezbedníci, přimluvím se, aby příští rok poslali z pekla jen
hodného čerta, nebo ne? Budu o tom ještě přemýšlet!
Přeji všem šťastný a veselý Nový rok 2013
Ing. Jaromír Hastík

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 11. 10. 2012 v budově Obecního úřadu Podolí.
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Program 16. zasedání zastupitelstva Obce Podolí,
zapisovatele pana Ing. Jaromíra Hastíka, ověřovatele
zápisu paní Petru Ondrejkovou, a pana Pavla Podškubku, členy návrhové komise pana Petra Smetanu
a pana Jiřího Šišáka.
2. Nájemní smlouvu na pozemky parc.č. 5445, 5472,
5478, 5481, 5555, 5600, 5608, 5656, 5663, 5696, k. ú.
Podolí nad Olšavou. Nájemcem je pan Josef Fiksel,
Hradčovice, doba nájmu je 5 let.
3. Smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově
čp. 244 (mateřská škola) s MUDr. Martinem Pačkou k provozování ordinace zubního lékaře. Doba
nájmu je 10 let.
4. Žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy,
Podolí, příspěvková organizace Mgr. Heleny Jančářové o udělení souhlasu k pronájmu části prostor
základní školy folklornímu sdružení „Vlčnovjan“ na
dny 12 – 14. 10. 2012 za cenu 2.000,- Kč.
5. Výjimku z počtu žáků v třídách Základní školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvková organizace, pro
školní rok 2012-2013.
6. Záměr výměny oken v budově základní školy v Podolí.
7. Prodej dřeva z majetku Obce Podolí formou samotěžby z pozemků v k. ú. Podolí nad Olšavou.
8. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s panem Josefem
Fikselem, Hradčovice, kterým se umožňuje podnájem pozemků firmě Agrokomplex Kunovice, a.s.

9. Prominutí části půjčky poskytnuté Tělovýchovné
jednotě Podolí na revitalizaci šaten TJ Podolí. Půjčeno bylo 260 000,- Kč, vráceno bude 191 731,- Kč.
Rozdíl ve výši 68 269,- Kč je příspěvkem Obce Podolí na uvedenou akci, částka 191 731,- Kč byla získána jako dotace od SZIF.
10. Nabídku publikace „Olšava ví svoje“ PaedDr. Jiřího
Jilíka, s tím, že Obec Podolí objedná 50 ks
výtisků této knihy.
11. Záměr vydání kalendářů obce Podolí na rok 2013.
12. Pronájem obecního bytu č. 287/2 pro občany s vymezenými příjmy paní Ludmile Anikej, s dobou
nájmu do 30. 6. 2013.
13. Podání žádosti Obce Podolí o dotaci na akci „Tůně
a mokřady v k. ú. Podolí“.
14. Podání žádosti na Mikroregion Dolní Poolšaví ke
společnému řešení problematiky volně pobíhajících
psů v obci.
15. Změnu rozpočtu č. 4 Obce Podolí na rok 2012.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
16. Zprávu Ing. Jaromíra Hastíka, týkající se nabídky
odprodeje rozestavěné stavby pod kulturním domem v Podolí s tím, že odborný posudek nedoporučuje tuto stavbu ke koupi.
17. Zaplacení smluvní pokuty na účet Obce Podolí
manželi Dřínkovými ve výši 174 240, - Kč za nedodržení podmínek uvedených v kupní smlouvě na
stavební pozemek v ulici Dražné.

USNESENÍ ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 20. 11. 2012 v budově Obecního úřadu Podolí.
ka, členy návrhové komise paní Petru Ondrejkovou
Zastupitelstvo obce schválilo:
a pana Pavla Podškubku.
1. Program 17. zasedání zastupitelstva Obce Podolí,
zapisovatele Ing. Jaromíra Hastíka, ověřovatele zá- 2. Uzavření písemné dohody mezi Obcí Podolí a panem Pavlem Podškubkou, Podolí o využití pozempisu Ing. Dagmar Vackovou a pana Jaroslava Ježí2
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3.

4.
5.

6.

ků vztahujících se k výstavbě mokřadu v lokalitě
Přední díly.
Nabídku Ing. Petra Kročila na změnu projektové
dokumentace „Revitalizace kulturního domu - Podolí“, týkající se přeložení 4 parkovacích míst.
Zastupitelstvo obce Podolí schválilo Zadání územního plánu Podolí.
Uzavření Smlouvy o zabezpečení požární ochrany
s Městem Kunovice s tím, že finanční příspěvek za
plnění předmětu této smlouvy bude sjednán ve výši
20.000,-Kč za rok na hašení požárů a provádění záchranných a likvidačních prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech na území
obce Podolí a ve výši 5.000,-Kč za rok za preventivní činnost jednotky SDH na území obce Podolí
(seznámení se v vodními zdroji a rozmístěním hydrantů, provedení námětového cvičení s technikou
v celkové délce 8 hodin) zaměřeného tématicky na
činnosti po dohodě s obcí Podolí.
Uzavření smlouvy s firmou Bárny agro s.r.o., Jakubovice 38, 563 01 Dolní Čermná na nákup přívěsného komunálního sypače.

7. Změnu rozpočtu č. 5 Obce Podolí na rok 2012.
8. Uzavření smlouvy o dílo s firmou Flora servis- Lubomír Straka, Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno na
výrobu, dodávku a instalaci prvků dětského hřiště
Záhumní.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
9. Žádost firmy GRAFIKO s.r.o. Pivovarská 72,
Uherské Hradiště, Jarošov, 686 01 o vzdání se Obce
Podolí předkupního práva vztahujícího se k parcele p.č. 4137 bez náhrady s tím, že v dalších jednání
vztahující se k této věci pověřuje starostu obce.
10. Zprávu místostarosty obce vztahující se k novelizaci zákona č. 565/ 1990 Sb. o místních poplatcích
ve znění pozdějších předpisů s tím, že je nutno přepracovat stávající obecní vyhlášku dle výše uvedené
novelizace.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
11. Poskytnutí finančního příspěvku Slováckému divadlu ve výši 100,-Kč za každého obyvatele obce Podolí.

Aktuálně ...
12. 1. 2013 od 8.00 do 14.00 hodin v kulturním
Mezi vánočními a novoročními svátky bude na
domě v Podolí. Občané se zdravotním omezením
obecním úřadě v Podolí čerpána řádná dovolená
mohou volit do přenosné volební urny, kterou si
a obecní úřad bude uzavřen. Neodkladné záležitosti
mohou vyžádat telefonicky, číslo telefonu 572 574
bude možné vyřídit pouze ve čtvrtek 27. 12. 2012 od
130. Druhé kolo prezidentských voleb se uskuteční
10.00 do 11.30 hodin.
o dva týdny později, to je v pátek 25. 1. 2013 a v so• Účastníci Silvestrovského výšlapu do Hradčovic mají
botu 26. 1. 2013.
sraz 31. 12. 2012 v 10.00 hodin u obecního úřadu
v Podolí.
• Výroční schůze podolských zahrádkářů se uskuteční v pátek 22. 2. 2013 od 18.00 hodin v kulturním
• Dělobuchy a petardy všeho druhu by občané měli odpalovat v rozumné míře a neměli by tím nadměrně
domě v Podolí.
obtěžovat své okolí a stresovat zvířata a ostatní lidi, • Kalendář Podolí 2013 s fotografiemi občanů Podolí je možné zakoupit za 80 Kč na obecním úřadě.
kteří o to nestojí. Nejvhodnějším místem pro takoV kalendáři jsou uvedeny termíny svozů popelnic,
vou hřmotnou oslavu konce roku je dvorek vlastnípoužitých PET láhví, sběru nebezpečných odpadů
ho domu.
• První kolo prezidentských voleb se uskuteční v páa termíny zasedání zastupitelstva obce. K dispozici
je posledních 15 kusů.
tek 11. 1. 2013 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu
•

Diskuze Člověk a příroda v okolí Podolí
Dne 22. 11. 2012 se v sále místního kulturního
domu uskutečnila veřejná diskuze na téma Člověk
a příroda v okolí Podolí. Občanům byla zodpovězena
problematika výsadby zeleně v okolí obce, dále záměr
vybudování rybníků a mokřadů, problematika údržby
polních cest a opatření proti splachování ornice z polí.
6/2012

Dotazy občanů byly zodpovězeny přizvanými hosty
z Mysliveckého sdružení Boří Míkovice, zástupci Agrokomplexu Kunovice a.s., panem Josefem Fikselem,
soukromým zemědělcem z Hradčovic a taktéž vedením Obce Podolí.
Jaromír Hastík
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Příjemné prožití Vánoc,
hodně štěstí a pevné zdraví v roce 2013
přeje starosta, místostarosta, členové
zastupitelstva a zaměstnanci Obce Podolí

Zprávičky z naší školky a školičky
Pověsti našeho kraje
V pondělí 5. listopadu jsme navštívili knihovnu
Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti,
kde jsme si vyslechli výukový program o pověstech
našeho kraje. Bohužel z Podolí se žádná pověst nedochovala, a tak jsme si poté ve čtení přečetli aspoň
2 pověsti z Popovic.

Předvánoční dílničky
Ve středu 28. listopadu se naše škola naladila na
vánoční atmosféru. Konaly se totiž u nás předvánoční dílničky. U jednotlivých „krámků“ si příchozí
mohli vyrobit andílka, vánoční přáníčko, nazdobit
baňku na stromeček, zasadit stromeček do květináčku, navlékat korálky, nazdobit perníčky aj. Také se
zde prodávaly šperky z fimo hmoty z dílny paní Jany
Výlet do Brna
Kocábové, nebo perníkové chaloupky od Veroniky
V úterý 13. listopadu jsme se vydali do Brna, kde Smetanové. Každý si domů odnesl kousek Vánoc.
jsme měli objednaný výukový program ve hvězdárně, a také výstavu v Moravském zemském muzeu.
V mateřské školce se také objevili čerti a Mikuláš
České dráhy nás ale trochu zklamaly, takže jsme do s Andělem. Děti se také zapojily do projektu „PůBrna dorazili s hodinovým zpožděním, a z muzea jdem spolu do Betléma“, který si pro ně připravily
a dinosaurů nic nebylo.
paní učitelky.
Vystoupení pro důchodce
Fotografie z jednotlivých akcí najdete na interneV sobotu 24. listopadu jsme vystupovali společně tových stránkách naší školy www.zspodoli.cz
s dětmi z mateřské školky na besedě pro důchodce.
Děti z mateřské školky pro ně vyrobily drobné dáMartina Kozelková
rečky. Za naše vystoupení jsme byli sladce odměněni.

Mikulášské zpívání u stromečku
Také letos se nejenom děti sešly v kulturním domě,
aby si za hudebního doprovodu paní ředitelky školy,
Heleny Jančářové a paní učitelek ze školky, zazpívaly
u vánočního stromečku. Některé děti dokonce společný zpěv doprovodily na další hudební nástroje. Poté

již přišel Mikuláš s andělem a se třemi čerty a hodným
dětem rozdali za odměnu balíčky s dobrotami. Ale ani
doprovod dětí nepřišel zkrátka. Pro ně byl již tradičně
připravený lahodný svařák.
Dáša Vacková

Mikulášská nadílka ve cvičení pro děti a rodiče
Poslední letošní cvičení pro děti a rodiče, které probíhalo v úterý těsně před Mikulášem, bylo speciální.
Paní cvičitelka Jitka Králíková dětem připravila mimo
jiné světelné překvapení – „andělské vlasy“. I přesto,
že děti ve cvičení jsou dost malé, vůbec se nebály tmy
a hrát si se svítícími „vlásky“ vydržely i s rodiči dlouho.
4

Za statečnosti pak dostaly balíčky s několika dárky, které jim tu nechal Mikuláš společně se sponzory.
Další jarní cyklus cvičení opět začne od 8. ledna.
Cvičit budeme jako doposud vždy v úterý od 16,30
v tělocvičně školy.
Dáša Vacková
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Beseda s důchodci
I letos byl pro seniory z Podolí připraven během besedy s důchodci, která se konala v sobotu 24. listopadu 2012,
bohatý program: během čtyřicetiminutového vystoupení se předvedly děti z mateřské školky, děti ze základní školy, na trubku zahrál nadějný muzikant František Ševeček a zazpíval také ženský sborek Podolské Frišky. Po chutné
večeři pak k příjemné zábavě, ke zpěvu i tanci hrála kapela Pohoda z Hluku.
Dáša Vacková

Podzimní úklid
Dne 26. 11. 2012 se v odpoledních hodinách
uskutečnila brigáda věnovaná podzimnímu úklidu ploch v areálu mateřské školy v Podolí. Brigády
se zúčastnili zaměstnanci mateřské školy, a taktéž
někteří rodiče se svými ratolestmi. Děkuji tímto
celému personálu MŠ za příkladný přístup k věci
a rodičům Pavlu a Jarmile Šišákovým, Ludmile Baičevové, Lence Blahové, Ivě Mikuškové, Jitce Révay

a Lence Snopkové, kteří se svými malými pomocníky pomohli připravit krásné okolí mateřské školy,
kde děti tráví spoustu svého času, na zimní spánek.
Věřím tomu, že příští brigádu provedeme ze strany
rodičů ve větším početním nasazení. Vždyť o naše
malé naděje je díky všem pracovnicím mateřské
školy vzorně postaráno.
Jaromír Hastík

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
v Kapli svatého Ducha

- OD 17,00 VÁNOČNÍ PÁSMO

- společné zpívání Vánočních koled
Prožijte Vánoční čas společně s bližními.
Všichni jste srdečně zváni.
6/2012
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Farní kostel
Obec Popovická nemá dosud farního kostela, nýbrž
jen místní kapli zasvěcenou sv. Floriánu, která zatím
bude sloužiti k bohoslužebným účelům farnosti Popovické. Kaple je postavena na stavební parcele číslo 98/2
vl. číslo 31 katastrální obce Popovické ve výměře 1 aru
55 m2 a jest právo vlastnické na tuto parcelu č. 98/2 vl.
číslo 31 katastrální obce Popovické na základě protokolu
o šetření při zakládání nové pozemkové knihy ze dne 28.
května 1844 č. 8 vloženo pro obec Popovickou. Toto knihovní těleso je všech knihovních břemen prosto. Obecní
představenstvo politické obce Popovické zavázalo se totiž usnesením ze dne 28. listopadu 1912, že kapli shora
zmíněnou přenechá farní obci Popovické ke konání bohoslužeb výhradně podle obřadů římskokatolické církve
a že ponechává dispoziční právo v této kapli příštímu faráři Popovickému až do té doby dokud nebude postaven
nový kostel. Toto usnesení obecního výboru bylo zemským výborem ze dne 13. prosince 1912 číslo 120296
schváleno. Dále se zavázalo zákonné zastupitelstvo obce
Popovické prohlášením ze dne 26. prosince 1912, schváleným jménem Ordonariátu ze dne 31. ledna 1912 číslo
19416 a c.k. moravským místodržitelstvím dne 8. února
1913 číslo 10461, že na základě usnesení obecního zastupitelstva, zastupující farní obec dle ministerského nařízení ze dne 31. prosince 1877 ř.z.č. 5 z roku 1878 farní obec
Popovická postaví v obci Popovicích nový farní kostel do

desíti let počínajíc od uskutečnění samostatné duchovní správy v Popovicích dle plánů i pokud se týká stavebního místa od nadřízených vrchností schválených a že
farní obec dává státní i církevní moci právo tyto závazky politickou exekucí vydobyti. Kaple jest vystavěna ve
slohu románském s předloženými kamennými schody,
sestává z lodě, presbyteráře, sakristie, prostorného kůru
a menší sanktusové věžky. Kaple má 6 oken, 1 na kůru
a 1 v sakristii s dřevěnými rámy. Kryta je kamennou křidlicí, věžka a žleby zinkovým plechem. V presbyteráři je
vkusný hlavní oltář starší práce s dvojitým svatostánkem,
pochází z františkánského kostela v Uherském Hradišti.
Spočívá na základě z cihel pálených. U sakristie je zvonek 3 kg těžký. Na epištolní straně je menší oltář P. Marie Lúrdské. Nedaleko je umělecky propracovaná mramorová křtitelnice s dřevěným uzavřeným vrchem. Na
straně evangelické je socha Bol. Matky Boží, jednoduchá
kazatelna a vkusná 1 zpovědnice. U hlavních dveří jakož
i v sakristii jsou kropenky. Kůr má podlahu dřevěnou,
loď, presbyterář a sakristie z dlaždiček cementových.
Kaple je opatřena potřebným inventářem. Mešních nadací při ní není a také není žádných nadací, které by se
převedly od farního kostela v Derfli k novému kostelu
v Popovicích.
Ze zápisů z farní kroniky obce Popovice zpracoval
Jaroslav Míšek

Z knihovny…
V knihovně je pořád něco nové. Možná už jste zaznamenali některé změny v interiéru. A protože nám záleží na tom, aby služby pro vás byly co nejlepší, jsou už
pro vás k dispozici dva počítače. Připravily jsme pro vás
taky spoustu akcí. Jednou z nich byla oslava Halloweenu.
Děti přišly v maskách, společně jsme vyrobili dýňové figurky, zamlsali jsme čarodějnické prsty a jiné dobrůtky,
a před školou zapálili svíčky v halloweenských dýních.
Pro soutěživé školáky byla po oslavě vyhlášená výtvarná
soutěž „Máme rádi strašidla“. Soutěž probíhá až do konce prosince. Naše tvořivé středy byly ve znamení šperků
z hmoty fimo a blížících se Vánoc. Děti vyráběly vánoční
ozdoby a přáníčka. Na Mikuláše se v knihovně rozsvítil
vánoční stromeček. Děti jej nastrojily přinesenými ozdobami a s napětím očekávaly příchod čerta. Jeho návštěvu
provázela sem-tam nějaká slza a strach, ale i ty nakonec
vystřídal smích. A po básničce si děti odnesly balíček
sladkostí a vlastnoručně vyrobenou masku čerta. Pátého a dvanáctého prosince se do knihovny přišli podívat
školáci z místní ZŠ. Děti se naučily najít si v katalogu na
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webových stránkách svoji oblíbenou knížku a orientovat
se mezi regály se spoustou knih. Odměnou jim byl drobný dárek od knihovnice. Ve čtvrtek 20. prosince jsme
si pochutnali na tradičním vánočním punči a cukroví
a nechyběly ani dárečky od Ježíška. Nové knihy nám nepřibyly, spíš ubyly nějaké staré. Vyřazené knihy si můžete
zakoupit za 2 Kč ještě v lednu. Od ledna si taky můžete
v knihovně vypůjčit časopis Diana pletení. Další novinkou bude od ledna nová adresa webových stránek, najdete je na http://knihovna-podoli.cz/. Provoz knihovny
v letošním roce bude ukončen ve čtvrtek 20. prosince. Na
vaši návštěvu se budu těšit opět od středy 9. ledna. Malá
změna bude od ledna v provozní době. Abychom vyšli
vstříc místním školákům, bude ve středu sudý týden otevřeno od 13.30 do 15.30 hodin, lichý týden bude knihovna od 15.30 do 17.30 hodin. Ve čtvrtek zůstává provoz
nezměněn – 15.30 – 18.30 hodin. Všem návštěvníkům
knihovny přeji krásné prožití vánočních svátků a hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce.
Zuzana Kubáňová
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Kulturní okýnko – Vánoční speciál
Letošní poslední okýnko věnuji opět filmovým
lahůdkám, na které se filmoví nadšenci mohou podívat ve volnu o svátcích i mezi nimi. I letos, ostatně
jako každý rok, se televize ve výběru trochu opakuje, proto jsem se snažila vybrat z těch kusů, které
zde ještě nebyly.
V sobotu 22.12 se výběr začervenal filmovou klasikou v podobě Vykoupení z věznice Shawshank.
Tento kousek je na prvním místě v žebříčcích filmového serveru csfd.cz. A zaslouží si to. Úžasně lidský
film, který velmi umě popisuje vztahy ve věznici;
film, který vás přiková do židle, a již v průběhu se
jistě neubráníte dojetí. Dojetí bez kýče, kterého si
na tomhle Darabontově snímku nesmírně vážím.
Nenechte si ujít, Prima ve 22:05.
V něděli 23.12 na vás čeká milý a neotřelý humor
a obraz od Tima Burtona v podobě snímku Karlík
a továrna na čokoládu. Kdybych měla vybrat svou
nejoblíbenější pohádku, tahle by zvítězila na více
než sto procent. Film má dokonale vykreslené obrazy, skvěle ztvárněné všechny postavy a charaktery
nejen dětskými, ale dospělými herci, a to vše podtrhuje hudba, do které se zamilujete na první poslech.
A pokud ne do hudby, určitě minimálně do skřítků,
Karlíka, Willyho Wonky či omamné vůně čokolády,
která k vám skrz televizní obrazovku zavane. Dobrou chuť a sladké podívání ve 21:35 na České Televizi.
Předpokladem úspěšného filmu je dobrý scénář.
Ang Lee si pro svůj film vybral ten od Jane Austinové, Rozum a cit, a při svém talentu rozhodně
nešlápnul vedle. Milovníci starých románů si zde
jistě přijdou na své. Šarmantní angličtí gentlemani,
cudné dámy a výborně vykreslená scenérie a vztahy
ve staré Anglii. Film, který má šmrnc a lehkost je
k vidění 26. 12. na ČT1 ve 22:35.
Chcete – li se opravdu pobavit, měli byste si
Českou televizi zapnout 27. 12 ve 21:50. Když jsem
tento snímek viděla poprvé napadlo mě „konečně
pořádná a inteligentní romantická komedie“. Tento názor jsem nezměnila ani po desátém shlédnutí.
Kdo by se nezasmál lapáliím poněkud oplácanější
redaktorky, která s nadsázkou komentuje své dosavadní úspěchy i neúspěchy u mužů. V hlavní roli
Reneé Zellweger, Hugh Grant a Colin Firth, trio,
které vás zaručeně pobaví. A pozor – tento film není
jenom pro dámy!
Pro milovníky parodií, černého humoru, a jemného cynismu natočili bratři Cohenovi film s názvem Po přečtení spalte. S naprostým klidem mohu
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říci, že je to má nejoblíbenější komedie vůbec. Vtip,
nadsázka, černý humor, to vše v zářivém obalu
s hlavami velkých hvězd. Snímek je parodií na tajné služby, a dotýká se spousty aktuálních témat.
V titulních rolích září George Clooney, John Malkovich, Tilda Swinton, a především Brad Pitt, který
mne touto rolí přesvědčil o tom, že je opravdu PAN
herec. Chcete – li se pobavit, nebo si jen užít večer
s trochou bláznivého humoru, tento filmový skvost
je pro vás připraven 29. 12 ve 22:00 na Primě Cool.
Na závěr bych chtěla doporučit něco méně humorného a více tajemného. Ačkoliv se tento snímek
řadí mezi starší kousky, na kvalitě mu to rozhodně neubralo. Podle slavného románu Umberta Eca
natočil režisér Jean-Jacques Annaud snímek Jméno
růže, do jehož hlavní role obsadil Seana Conneryho.
Tajemný příběh z prostředí benediktýnského opatství vás dokonale pohltí, až vám budou s jemným
mrazením vstávat chloupky za krkem. Annaudova
vize středověku je temná, špinavá a děsivá, což filmu dodává autentičnost, a divákovi se jej ještě hodnou dobu nepodaří dostat z hlavy. Ať už jste nebo
nejste milovníci detektivních příběhů, Jméno růže
stojí každopádně za shlédnutí. 30. 10 ve 22: 10 na
Prima Family!
Tímto se, milí příznivci filmů pro letošní rok
loučím. Přeji vám klidné, radostné, filmové i nefilmové prožití vánočních svátků, a do nového roku
pohodu a štěstí.
LuMan

I u nás máme Mistra ČR
Také o naší obci můžeme říci, že v ní žije Mistr
České Republiky. Je jím pan Antonín Křivák, který
se zúčastnil Mistrovství České republiky ve sportovní střelbě z předovek za rok 2012 v disciplíně
Vetterli (perkusní puška replika). Mistrovství se
konalo v Uherském Ostrohu 7. a 8. června. V této
disciplíně zvítězil nástřelem 98 bodů. Ještě před
tímto republikovým mistrovstvím se Antonín Křivák zúčastnil v měsíci květnu i závodů Grand Prix
Austria 2012 v rakouském městě Eisenstadt, kde
v disciplíně Vetterli získal 3. místo. V disciplíně
Enfield (perkusní puška vojenská) pomohl k titulu
družstvu České republiky. K těmto výborným výsledkům mu gratulujeme, a do dalších let přejeme
přesnou mušku.
Podle poznámek Antonína Křiváka zapsal
Jaroslav Míšek
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Společenská kronika
Naši jubilanti v lednu a únoru
Vladimír Kryštof
60 let
Antonín Klvaňa
65 let
Miroslav Paška
65 let
Marie Potomáková
65 let
Antonín Zpěvák
65 let
Karel Buráň
80 let

Úmrtí
Dne 13. 11. 2012 zemřel Milan Podškubka.
Podklady pro Společenskou kroniku připravily Jana
Rýpalová a Dagmar Vacková.

Černá hodinka
Černá hodinka
chvilka rozjímání
krásného vzpomínání
a zapomínání na to
že existuje čas
Černá hodinka
naplněna moudrostí
doplněna radostí
ze znovuobjevených
vzpomínek
obohacuje nás
Jaroslav Míšek

Diskuze odborníků i laiků v kulturním domě

Čertíci a čertice na Mikulášské nadílce
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Mikulášské zpívání v kulturním domě

I malí pomocníci se činili při úklidu zahrady školky

Rodiče s dětmi během hravého cvičení
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