Informační
f č
listy obce Podolí

číslo 1/2013

datum vydání 23. 2. 2013

Malí šikulové na předvánočních dílničkách

Jiří Jilík při podpisu své knihy

Sloupek redaktora
Přemýšlel jsem o kráse mostů. O kráse, která nespočívá v dokonalosti tvarů či v úžasnosti technických řešení.
Přemýšlel jsem o kráse jejich účelu. O kráse spojování vzdálených břehů a překlenování hlubokých propastí.
Žijeme v době, kdy lidé mezi sebou stále častěji hloubí mnoho příkopů a mnoho propastí. Nevím, co je
k tomu vede. Vím ale, že prospěch z toho bude mít málokdo. Možná jenom některá média, která si podporou
a někdy i podněcováním rozporů v naší společnosti zvedají sledovanost a zisky svých vlastníků.
Naštěstí jsou mezi námi stále lidé, kteří dokáží být „mostem“. Kteří dokáží spojovat a ne rozdělovat. Najdeme
je v každé společnosti, v každém městě a v každé obci. Najdeme je v každé době. Najdeme je, chceme-li je najít.
A mohu-li si dovolit malou parafrázi knihy Kazatel, pak se mi chce říci, že „je čas hloubení propastí a je čas
stavění mostů.“ Byl bych proto opravdu velmi rád, kdyby v tomto roce skončil „čas hloubení propasti“ a kdyby se
v naší společnosti objevili noví „stavitelé mostů“.
Vladimír Mana
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USNESENÍ z 18. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 12. 12. 2012 v budově Obecního úřadu Podolí.
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Program 18. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovatele Ing. Jaromíra Hastíka, ověřovatele
zápisu pana Pavla Podškubku a pana Jiřího Šišáka, členy návrhové komise Ing. Dagmar Vackovou a pana Petra Smetanu.
2. Návrh na zvýšení pracovního úvazku paní Jindřišky Švachové na 1,0 s tím, že pokud vznikne
v důsledku navýšení jejího pracovního úvazku
potřeba doplacení, budou chybějící finanční prostředky poskytnuty z rozpočtu Obce Podolí.
3. Obecně závaznou vyhlášku Obce Podolí č. 1/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4. Přílohu č. 1/2012 Obecně závazné vyhlášky Obce
Podolí č. 1/2012, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Touto přílohou se stanovuje předmětný poplatek
na 500 Kč za jednoho občana za kalendářní rok.
5. Zrušení věcného předkupního práva zřízeného ve
prospěch Obce Podolí, vztahujícího se k pozemku parc. č. 650/54, k. ú. Podolí nad Olšavou, majitel Jiří Kosinka, které vzniklo na základě smlouvy
ze dne 30. 7. 2010. Věcné předkupní právo, které
vzniklo na základě smlouvy ze dne 4. 8. 2010, zůstává zachováno.
6. Nevyužití věcného předkupního práva zřízeného
ve prospěch Obce Podolí, vztahujícího se k pozemku parc. č. 4137, k. ú. Podolí nad Olšavou,
majitel Grafiko s.r.o., které vzniklo na základě
smlouvy ze dne 8. 12. 2003. Podmínkou je uzavření předkupního práva ve prospěch Obce Podolí s novým vlastníkem uvedeného pozemku
s těmito podmínkami pro následné zrušení věcného předkupního práva: do 30. 6. 2016 majitel
pozemku proinvestuje v nově postavených a zkolaudovaných budovách na pozemku zatíženém
předkupním právem částku 4 000 000,- Kč, což
prokáže kolaudačním rozhodnutím a dokladem
prokazujícím stanovení správné účetní vstupní
ceny těchto budov, použité pro účely vedení účetnictví majitele pozemku.
7. Prodloužení nájemní smlouvy do 30. 6. 2013 na
byt pro osoby s vymezenými příjmy v Podolí
č. 287/2, uzavřené s panem Ondřejem Duháněm.
8. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi JMP
Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno a obcí
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Podolí o zřízení věcného břemene na distribuční
plynovod pro výrobní a provozní halu v Podolí,
č. stavby 57714, KS č. 1212000532/16783 na pozemku parc. č. 916/88, k. ú. Podolí nad Olšavou,
jehož vlastníkem je Obec Podolí.
9. Nabídku na umístění nalezených psů v Hotelu pro
psy, Havřice 402 mezi Danuší Jiříčkovou Těšovská 352, 687 34 Uherský Brod – Těšov a Obcí Podolí s tím, že dalším jednáním pověřuje starostu
obce.
10. Dohodu o ukončení platnosti smlouvy o výpůjčce ze dne 3. 9. 2007 uzavřené s Mikroregionem
Dolní Poolšaví, svazkem obcí, nám. Svobody 361,
PSČ 686 04, Kunovice a Obcí Podolí, týkající se
zapůjčení kartáče válcového, inventární číslo převodce 200002/4.
11. Smlouvu o bezúplatném převodu majetku uzavřenou s Mikroregionem Dolní Poolšaví, svazkem obcí, nám. Svobody 361, PSČ 686 04, Kunovice a Obcí Podolí, týkající se převodu kartáče
válcového, inventární číslo převodce 200002/4,
do vlastnictví Obce Podolí.
12. Smlouvu o bezúplatném převodu majetku, uzavřenou s Mikroregionem Dolní Poolšaví, svazkem obcí, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
a Obcí Podolí, týkající se převodu mobiliáře – dřevěné odpočívadlo, venkovní mapa, ukotvený odpadkový koš a dřevěný stojan na kola (inventární
číslo převodce 1004), do vlastnictví Obce Podolí.
13. Obecně závaznou vyhlášku Obce Podolí č.
2/2012 o podmínkách, za kterých lze uskutečňovat nabídku, prodej zboží a poskytovat služby
mimo provozovnu určenou k tomuto účelu na
území obce Podolí (zákaz podomního prodeje
a zákaz podomního nabízení zboží a služeb).
14. Přijetí finančního daru ve výši 10.000,- Kč od
pana Petra Krče na pořízení mobiliáře dětského
hřiště.
15. Změnu rozpočtu č. 6 Obce Podolí na rok 2012 –
příloha č. 1 tohoto usnesení.
16. Poskytnutí finančního příspěvku Českému svazu
včelařů, základní organizace Uherské Hradiště,
ve výši 2.000 Kč.
17. Rozpočtové provizorium Obce Podolí na rok
2013.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
18. Žádost mysliveckého sdružení Boří – Míkovice,
o finanční příspěvek na činnost s tím, že žadatel
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o tento příspěvek předloží do 15. 1. 2013 zastupitelstvu Obce Podolí konkrétní návrh na využití
finančního příspěvku, včetně předpokládaných

finančních výdajů.
Ing. Jaromír Hastík, místostarosta obce
Ing. Miroslav Křižka, starosta obce

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva Obce Podolí
konaného dne 1. 2. 2013 v budově Obecního úřadu Podolí.
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Program 19. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovatele Ing. Jaromíra Hastíka, ověřovatele
zápisu pana Vítězslava Bobčíka a pana Jaroslava
Ježíka, členy návrhové komise Ing. Dagmar Vackovou a pana Petra Smetanu.
2. Kupní smlouvy na prodej palivového dříví formou samovýroby se zájemci z řad žadatelů
o tento produkt. Kupní cena dle druhu dříví:
100,- Kč/m3 olše a vrba, 200,- Kč/m3 smrk a borovice, 400,- Kč/m3 dub a buk, 400,- Kč/m3 akát
průměr nad 15 cm, 750,- Kč/m3 akát průměr do
15 cm.
3. Firmu AZ OKNA a.s., Kollárova 1693, 698 01
Veselí nad Moravou, jako dodavatele stavební zakázky na výměnu 12 ks oken v budově základní
školy v ceně 181.797,- Kč vč. DPH, dle doporučení výběrové komise pod vedení Ing. Jaromíra
Hastíka s tím, že zastupitelstvo obce jej tímto pověřuje k uzavření příslušné smlouvy.
4. Program obnovy venkova na roky 2013 – 2018
pro obec Podolí, viz příloha č. 1 tohoto usnesení.
5. Smlouvu na zpracování studie na stavební akci
odvodnění polní cesty v lokalitě Lipiny a zmírnění půdní eroze na přilehlých pozemcích uzavřenou s Ing. Tomášem Horkým, Terraprojekt
Modrá v ceně 15.488,- Kč vč. DPH. Současně byl
schválen záměr odkoupení pozemků přilehlých
k výše uvedené polní cestě.
6. Smlouvu na zpracování studie na stavební akci
Mokřad v lokalitě Přední díly II – k.ú. Podolí
uzavřenou s Ing. Tomášem Horkým, Terraprojekt
Modrá cena 34.848,- Kč vč. DPH včetně uzavření
smlouvy na provedení výše uvedených projekčních prací.
7. Záměr výsadby mladých stromků oskeruší na pozemek p.č. 4161 nad vodárnou včetně oplocení
tohoto pozemku.
8. Poskytnutí finančního příspěvku mysliveckému
sdružení Boří Míkovice ve výši 15.000, - Kč s tím,
že část tohoto příspěvku ve výši 10.000,- Kč bude
použita na nákup krmiva pro zvěř, a 5.000,- Kč
bude použito na nákup keřů a planě rostoucích
stromů pro novou výsadbu v katastru obce Podolí. Myslivecké sdružení Boří předložení obci
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Podolí do 31. 3. 2014 zprávu o svém hospodaření za rok 2013 nebo své účetnictví a kopii daně
z příjmů právnických osob za rok 2013 k ověření
využití předmětného finančního příspěvku.
9. Darovací smlouvu týkající se stavební akce „Přeložka vodovodu – Kovář“.
10. Záměr budoucího prodeje části pozemku p. č.
3224/92 dle předložené projektové dokumentace
panem Václavem Závodným v celkové výměře
34 m2 s tím, že hranice prodávaného pozemku
nesmí být méně než 3 metry od krajnice místní
komunikace v ulici Záhumní.
11. Prodej vytěženého dřeva v objemu 8 m3 v lokalitě Lipiny panu Ondřeji Duháńovi za cenu 8000,Kč.
12. Záměr podání žádosti na výměnu oken budovy
základní školy v Podolí na Zlínský kraj z Podprogramu na podporu obnovy venkova.
13. Záměr podání objednávky na zpracování projektové dokumentace na opravu chodníků v ulici
Pastviště.
14. Rozpočet Obce Podolí na rok 2013 – v paragrafovém znění, s oprávněním starosty obce k provádění rozpočtových opatření - viz příloha č. 2
tohoto usnesení.
15. Rozpočtový výhled Obce Podolí na období 2013
až 2018 s tím, že Obec Podolí nebude v tomto
období přijímat žádný úvěr ani půjčku viz příloha
č. 3 tohoto usnesení.
16. Místostarostu obce, jako pověřenou osobu k prověření případného střetu zájmů na Krajském
úřadě Zlínského kraje, když na základě dohody
o provedení práce provádí pro Obec Podolí zimní
údržbu komunikací.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
17. Nabídku Slováckých vodovodů a kanalizací a. s.
týkající se převodu obecního majetku za akcie jejich společnosti.
18.Změnu v podmínkách vztahujících se k předkupnímu právu ve prospěch Obce Podolí na pozemek parc. č. 4137 v k. ú. Podolí nad Olšavou,
jejímž vlastníkem je firma Grafiko s.r.o.
Ing. Jaromír Hastík, místostarosta obce
Ing. Miroslav Křižka, starosta obce
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Zprávičky z naší školky a školičky
Tři králové
kousků. Tohoto koncertu se zúčastnily také děti
V sobotu 5. ledna se žáci naší školy zúčastnili z mateřské školky a pár maminek se svými ratolesttříkrálové sbírky pod vedením paní Velichové. Jako mi přijelo až z Vések a Sadů.
každoročně, tak i letos jsme jim poskytli prostory
naší školy na převlečení do kostýmů.
Fašanková obchůzka
V pátek 8. února se konal v dopoledních hodiBruslení ve Žlebě
nách sraz masek před obecním úřadem. Po kraTrošičku přituhlo, tak se místní nadšenci roz- tičkém vystoupení se průvod vydal po hlavní ulici
hodli, že i letos se bude na hřišti ve Žlebě bruslit. směrem na Záhumní a k mateřské školce, poté se
Vydali jsme se tam v pondělí 21. ledna v tělocviku školáci vydali ještě do firmy pana Kováře, který je
a bylo to super. Někteří z nás stáli na bruslích poprvé. dlouhodobým sponzorem naší školy. I přes mrazivé počasí se průvod vydařil, sladkostmi, které děti
Koncert k vysvědčení
dostaly, budou postupně odměňovány a za utržené
Posledního ledna se rozdávalo vysvědčení. Slav- penízky jim budou zakoupeny hračky nebo školní
nostní atmosféru tohoto dne jsme prožívali v prů- pomůcky.
běhu celého dopoledne, protože jsme si pozvali
hudebníka, který nám předvedl pár koncertních
Martina Kozelková

Z knihovny…
Od ledna je změna v provozní době knihovny.
Ve středu sudý týden je otevřeno od 13.30 do 15.30
hodin, kdy do knihovny chodí převážně školáci. Lichý týden je knihovna od 15.30 do 17.30 hodin
a věnujeme se tvoření. Fotky přáníček, které děti vyrobily k Valentýnu, najdete na webových stránkách
knihovny na adrese: http://knihovna-podoli.cz/.
Ve čtvrtek zůstává provoz nezměněn – od 15.30 do
18.30 hodin.
Na webových stránkách najdete taky bohatý vý-

běr nových knih z výměnného fondu. Doporučit vám
mohu třeba Mámin seznam od St. John Greene, Umění
žít Tomia Okamury, nebo detektivku Jamese Pattersona
Pohlednice smrti. V nabídce jsou taky zvukové knihy.
Novinkou je předplatné časopisu dTest s nezávislými testy výrobků.
Na Noc s Andersenem se můžou děti těšit i letos.
Uskuteční se 5. dubna a přihlášky jsou k vyzvednutí
v knihovně.
Zuzana Kubáňová

Podolské Frišky
Ženský pěvecký sbor Podolské Frišky měl pěkně
nabitou druhou polovinu loňského roku. Jen od září
do prosince absolvovala děvčata, často také za doprovodu malých zpěváčků, 6 vystoupení. Tím posledním
bylo 27. 12. 2012 Vánoční zpívání v Kapli svatého Ducha v Podolí, kdy si po vánočním pásmu Frišek zazpívali všichni v kostele známé vánoční koledy za doprovodu varhan v podání Vlastimila Vlachynského.
Začátek roku si pak dal sborek menší oddech
a místo pravidelných zkoušek děvčata uspořádala
18. ledna pro děti i ostatní zájemce z Podolí vycházku do Popovic, a to na návštěvu Potomákova muzea
a pohyblivého betlému v popovském kostele. I když
bylo v to sobotní dopoledne opravdu chladno, kdo se
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na procházku vydal, rozhodně
nelitoval.
Po krátké pauze se Frišky opět chystají na pravidelné
zkoušky, které se budou konat od března vždy v pondělí
v 19,30 v klubovně na mandlovně. S radostí mezi sebe uvítají také nové tváře, které rády
zpívají. Nehledají profesionální
zpěvačky, hledají hlavně fajn děvčata do party, která si
chtějí zazpívat hezké písničky ze Slováckého Dolňácka.
Dáša Vacková
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Zpravodaj MNV Podolí 1987 – 1. část
V letošním roce navážeme na představování
předchůdců dnešního zpravodaje obce. Jako další se dá uvést Zpravodaj MNV Podolí z roku 1987.
Členění tohoto zpravodaje se již blíží více méně členění zpravodajů obcí, které vychází jednou do roka
a v mnoha rubrikách se také přibližuje i dnešnímu
zpravodaji. Také tento zpravodaj přináší přehled
o plnění volebního programu Národní fronty (NF)
a nástin nových úkolů na další období.
Rada Místního národního výboru v Podolí se
rozhodla k vydání místního zpravodaje, jehož obsah je zaměřen na informace a zprávy, kterými Vás
chceme seznámit s plněním volebního programu
NF i s některými zajímavostmi v naší obci.
Byly dokončeny práce na vodárně a proveden
1 měsíční zkušební provoz. Dále se pokračovalo
v kladení potrubí od shybky pod Olšavou po místní pohostinství s dvojím přechodem silnice a bylo
provedeno napojení na stávající část potrubí od
pohostinství na Pastviště. A tak část našich občanů již získala vodu. Tím byla ukončena I. etapa vodovodu nákladem 1,201.760,- Kčs s hodnotou díla
1,885.000,- Kčs. Ihned po kolaudaci I. etapy bylo
započato s další částí a to s napojením další studny. Tato akce je budována s finančním nákladem
558.000,- Kčs. Dosud se provedlo položení 170m
potrubí, byly položeny kabely a vybudována panelová komunikace. Současně s těmito pracemi na
vodovodu pokračovalo se v roce 1986 na výstavbě
dětského sportovního hřiště v ulici Záhumní.
Jednou z akcí, která byla ve volebním programu,
a kterou jsme zahájili ihned po volbách, je přístavba
knihovny v ZŠ, nákladem 60.000,- Kčs. V součas-

né době je ukončena hrubá stavba. Tuto plánujeme
slavnostně otevřít k 30. 6. 1987. Mimo tyto větší akce se provádělo několik jiných – jako oprava
komunikace ve Žlebě, napojení MŠ a KD na nový
vodovod. V zimním období bylo vhodně a účelně
provedeno obložení sálu našeho kulturního domu
pro další zlepšení prostředí kulturního zařízení.
Můžeme říct, že akce vytýčené pro rok 1986 byly
splněny úspěšně. Ještě pár informací o úkolech, které nás čekají v letošním roce 1987. Pří výstavbě vodovodu to budou tyto akce:
• dokončení druhé studny
• protlak vodovodního řádu pod hlavní silnicí
• komunikace k vodojemu
• zahájení II. etapy tj. budování trasy vodovodního řádu
• k 1. září se předpokládá dokončení dětského hřiště v ulici Záhumní
• na přístavbě knihovny provést ústřední topení,
fasádu, malbu, nátěry a položit podlahoviny
• byla zadána studie k výstavbě nového veřejného
osvětlení
• zadána i studie na výstavbu víceúčelové budovy
pro poštu, nákupní středisko a zařízení pro osamělé staré občany
• zadána je také studie pro přístavbu kulturního
domu
• bylo schváleno budování památníku našim občanům – obětem II. světové války
• s ohledem integrace k městu Uh. Hradiště bude
vybudována u Žlebu točna pro autobusy MHD.
Ze Zpravodaje MNV Podolí 1987 zpracoval
Jaroslav Míšek

Olšava ví svoje
Spisovatel Jiří Jilík je v Podolí častým a milým hostem. Na sklonku loňského roku, v úterý 18. prosince, přijal
pozvání Klubu dobré pohody již podruhé v roce 2012, aby tentokrát představil svou novou knihu ‚Olšava ví svoje‘.
V knize popisuje v duchu podtitulu „Zapomenuté příběhy z břehů kdysi slavné řeky“ historické události, které se
odehrály v povodí Olšavy mezi Uherským Hradištěm a Uherským Brodem.
Kapitola týkající se Podolí vypráví o první české novinářce – rodačce z naší obce, Josefíně Černochové, rozené
Špačkové (tuto významnou rodačku zmiňuje u příležitosti 120 let od jejího narození také obecní kronika z roku
1960 – dostupná na www.obecpodoli.cz). Mimochodem, narodila se v domě číslo 1, kde byla již v době jejího
narození v roce 1840 hospoda.
Kromě povídání o knize shlédla čtyřicítka hostů také propagační film mikroregionu Dolní Poolšaví, který je na
DVD také součástí nové knihy. Na závěr besedy samozřejmě nemohla chybět ani autogramiáda.
Zájemci si mohou knihu i s podpisem autora zakoupit na Obecním úřadě v Podolí.
Dagmar Vacková
1/2013
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Centrum denních služeb pro seniory
Trávíte rádi svůj volný čas ve společnosti svých
vrstevníků? Nechcete nebo nemůžete být sami celý
den doma? A nebo máte ve své domácnosti staré
rodiče či prarodiče a nevíte, jak skloubit zaměstnání
s péčí o ně? Potřebujete zajistit dopravu pro člena
rodiny z domácího prostředí do našeho zařízení?
Pokud jste si odpověděli, alespoň na jednu otázku
ano, tak naše sociální zařízení Centrum denních
služeb pro seniory je tu pro Vás.
Centrum denních služeb pro seniory poskytuje
ambulantní službu, seniorům od 60 let se sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního znevýhodnění, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a kteří
mají zájem se zapojovat do nabízených aktivit, které
centrum nabízí. Ke každému uživateli služby přistupujeme důstojně a individuálně. Zajištˇujeme mu
poradenství, spolupráci s rodinou, motivujeme ho,
jsme flexibilní, co nejvíce uživatele zapojujeme do
dění.
Služby, které centrum nabízí jsou placené a mezi
základní poskytované činnosti patří pomoc při
převlékání a přemístˇování se v prostorách centra,
podávání a příprava stravy, dodržování pitného re-

žimu, pomoc při osobní hygieně, výchovně-vzdělávací a aktivizační programy (např. procvičování
jemné, hrubé motoriky, luštění křížovek, jednoduchá kondiční a dechové cvičení, trénink paměti
a mnoho dalších aktivit), sociálně-terapeutické činnosti (např. návštěvy divadla, vernisáže, akce pro
seniory atd.). Dále centrum nabízí placené fakultativní činnosti a mezi ně patří DOPRAVA z domácího prostředí do zařízení a zpět, doprovod při
procházkách, výletech, obědy, snídaně, svačiny.
Denní centrum, kde uživatelé mohou trávit svůj
volný čas OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 7:00 do
15:30 hod. naleznete v UHERSKÉM HRADIŠTI
v části zvané Rybárny, Moravní nábřeží 81 a v BORŠICÍCH U BUCHLOVIC v ulici Stoprounská 274.
OBĚ STŘEDISKA JSOU BEZBARIÉROVÁ. Bližší
informace naleznete na internetových stránkách
www.uhradiste.charita.cz nebo na emailu cds@
uhradiste.charita.cz či na tel.č. v Centru denních služeb pro seniory v Uherském Hradišti 572 151 454,
725 520 983 a v Boršicích na tel.č. 724 943 792.
Pokud chcete, aby Vaši blízcí neměli čas myslet
na přibývající léta – přijďte se za námi podívat. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Filmové okýnko
Letošní počátek roku se jen hemží filmovými
lahůdkami, kolem poletuje jedna nominace na
Oscara za druhou a filmoví nadšenci se již nemohou události předávání ocenění jistě dočkat. I letos mám, stejně jako každý rok, své zlaté favority.
Prvním z nich, s pěti nominacemi na zlatou sošku, včetně nominace na nejlepší film, je nejnovější režisérský počin Quentina Tarantina s názvem
Nespoutaný Django. Milovníci westernů a historie nechť své znalosti a vášeň uzavřou na chvíli do
skříně a nechají se unášet skvělou kamerou, obrazem, vtipnými dialogy i klasickou tarantinovskou
‚řežbou‘. Režisér opět ztvárňuje historii tak trochu
jinak, což mi u něj nevadí. Film rychle odsýpá,
mluví se tam, kde je třeba mluvit a střílí se tam,
kde je třeba střílet. Jamie Foxxovi role Djanga sedla, a to i přesto, že on sám není zrovna pan herec.
O to víc jej zářivě doplňuje Christoph Waltz, jehož
herecký projev mi vždy vykouzlí úsměv na tváři,
a netradičně obsazený Leonardo DiCaprio tohle
herecké trio skvěle uzavírá. Celý snímek je dopl6

něn, jak už to u Tarantina bývá, mistrovsky poskládaným soundtrackem. Na Nespoutaného Djanga si můžete zajít do kina Hvězda v neděli 24. 2
v 17. 00 či v pondělí 25. 2 v 19. 30.
Druhým oscarovým favoritem se sedmi nominacemi, přičemž jedna je taktéž na nejlepší film, je realistický snímek režiséra Bena Afflecka Argo. Film
s nenápadným názvem, který se odehrává v době
Íránské islámské revoluce a vychází ze skutečného
příběhu, který sepsal Tony Mendez do své knihy.
Mendez jako specialista na exfiltraci se po zajetí
rukojmích z amerického velvyslanectví pokusí zachránit šest uprchlých a ukrývajících se Američanů. Snímek je syrový, emotivní a velmi realisticky
natočený, napětí a dusná atmosféra jej provází od
začátku do konce, a při jeho sledování vám nedovolí
ani na chvíli odtrhnout oči a přemýšlet nad něčím
jiným. Zajít si do kina Hvězda na trochu historie
a napětí můžete v úterý 26. 2 ve 20. 00. Přeji příjemnou (možná už oscarovou) zábavu!
LuMan
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Společenská kronika
Naši jubilanti v lednu a únoru
Milada Snopková
Marie Vysloužilová
Bohumil Kenjo
Vlasta Vagdálová
Antonie Grygerová
Anna Klvaňová
Stanislav Zpěvák
Františka Podškubková

Naši jubilanti v březnu a dubnu
81 let Marie Majíčková
81 let Josef Tichoň
82 let Antonie Novotná
84 let Antonín Měrka
89 let Jiří Matoušek
89 let Anna Malinová
90 let
91 let

60 let
75 let
81 let
82 let
85 let
88 let

Narození dětí
Dne 24. 11. 2012 se Rozálii a Antonínu Malinovým (č. p. 11) narodila dcera Anežka a syn Lukáš.
Dne 20. 12. 2012 se Lence a Karlovi Vysloužilovým (č. p. 138) narodil syn Jan.
Dne 9. 2. 2013 se Jitce Jánské a Šimonu Raclavskému (č. p. 180) narodil syn Vítězslav.
Olšavo, Olšavo
Olšavo, Olšavo
řeko ty smutná
něco ty odneseš
něco zůstane u dna

Olšavo, Olšavo
řeko ty jasná
vzpomínka zůstane
na tebe krásná

Olšavo, Olšavo
řeko ty zvláštní
co jednou odplavíš
odplavíš navždy

Olšavo, Olšavo
řeko ty hezká
ať nám už zůstaneš
jaká jsi dneska
Jaroslav Míšek

Fašaňkové veselí aneb Masky kam se podíváš

Vánoční zpívání v Kapli svatého Ducha
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Koledníci při tříkrálové sbírce

Naši dospělí účastníci turnaje ve stolním tenise

Rodiče
s dětmi během
hravého
cvičení
Vítězové turnaje
v ping-pongu
v dětské
kategorii
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