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Sloupek redaktora
Na mnoha kopcích dnes večer
vzplanou ohně. Prý se budou pálit
čarodějnice. Proč ale právě dnes?
A proč právě ohně? Staří Keltové
slavili v období prvního úplňku,
kdy Slunce stálo ve znamení býka,
svátek Beltain (někdy také označovaný jako Beltin). Byl to svátek
oslavující příchod jara a tepla. Na
počest boha Belena byly zapalovány
ohně, které měly očistit lidi i zvířata
od neduhů a nečistých myšlenek,
které se nashromáždily v temném
zimním období.
Příchodem křesťanství se svátek
ukotvil na pevné datum a začali
jsme mu říkat Filipojakubská noc.
Podstata však zůstala. Staré se spojilo s novým.
A ještě jeden zvyk jsme si z dávných
věků zachovali. V předvečer svátku
Beltain prý milenci odcházeli do
lesů, aby se v následujícím měsíci
oddávali milostným hrám. Dnes asi
málokdo z nás tráví měsíc květen se
svou milou či milým v hlubokých
lesích. Zůstal jen symbolický polibek pod rozkvetlou třešní. Tak na
něj zítra nezapomeňte.
Vladimír Mana

Malí hrkači

Fašankový průvod

Aktuálně …
-

-

schůzka rodičů dětí z Podolí, kteří budou mít zájem o tzv. příměstský letní tábor od 11. do 15. července 2011, se uskuteční na OÚ
Podolí v pátek 27. května 2011 v 16.00 hodin. Plánovaná kapacita je max. 25 dětí ve věku 9 až 15 let, cena za jednoho účastníka
200 Kč, doplatek na jedno dítě z rozpočtu obce 600 Kč. V případě příznivého počasí budou děti pod dozorem dospělých vedoucích
navštěvovat různá koupaliště, v případě nepříznivého počasí bude stanoven náhradní program.
sběr nebezpečných odpadů se uskuteční v pondělí 30. května 2011 od 15.00 do 17.00 hodin u obecního úřadu v Podolí.
vlastníci pozemků v Podolí, které byly začleněny do komplexních pozemkových úprav, mohou požádat o bezplatné vyměření hranic svých pozemků na OÚ Podolí do 16. 5. 2011. Tuto žádost bude možno podat také v roce 2012 a 2013.
pracovní doba starosty obce Podolí, určená přednostně pro osobní jednání s občany, bude od začátku května 2011 v pondělí od
12.30 do 16.00 hodin a ve středu od 12.30 do 17.00 hodin. Schůzku je možné si předem dohodnout na tel. 572 574 130 nebo na
mob. 724 178 686.
Miroslav Křižka, starosta obce Podolí
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Zpráva ze 4. zasedání zastupitelstva obce
-

-

-

-

-

-

-

Zastupitelstvo obce schválilo:
záměr budoucího prodeje pozemku parc. č. 3206/4 o výměře 1589 m2 panu ing. Jiřímu Šašinkovi, Uherské Hradiště, za
cenu 25,- Kč/m2, to je celkem 39 725,- Kč.
žádost pana ing. Františka Ilíka na poskytnutí finančního příspěvku pro vydání knihy z našeho regionu ve výši
10.000,- Kč.
podání žádosti na Nadaci Děti-kultura-sport, týkající se
projektu Revitalizace dětského hřiště v Záhumní ve výši
49.000,- Kč.
podání žádosti na Nadaci Děti-kultura-sport, týkající se
projektu Hravé cvičení pro nejmenší děti s rodiči ve výši
25.500,- Kč.
proplacení řádné dovolené Ing. Jaromíru Hastíkovi, kterou
nevyčerpal u svého zaměstnavatele před nástupem na funkci uvolněného místostarosty Obce Podolí.
poskytnutí finančního příspěvku Sdružení pro výstavbu
kaple Svatého Ducha v Podolí ve výši 40.000,- Kč s tím, že
uvedená částka bude poskytována postupně oproti předloženým dokladům.
uzavření nájemní smlouvy nebytových prostor se slečnou
Lenkou Nesvadbovou.
podání soudní žaloby na manžele Dřínkovi, týkající se nezaplacení smluvní pokuty vztahující k nedodržení termínu
kolaudace rodinného domu v lokalitě Dražné.

-

-

-

-

-

-

změnu rozpočtu č.1 pro rok 2011.
zvýšení příspěvku rodičů, jako úplatu za vzdělávání dětí
v Mateřské škole na 250,- Kč za měsíc s platností od 1. září
2011.
schvaluje žádost Mysliveckého sdružení „Boří“ Míkovice
o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
místostarostu obce Ing. Jaromíra Hastíka ke konzultacím
s JUDr. Stanislavou Hoferkovou na zpracování nové koncepce pro pronájem bytů v ulici Dražné.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
žádost o poskytnutí finančního příspěvku na pořízení lampy veřejného osvětlení v ulici Žleb.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
žádost Ing. Jindřicha Hanáčka o odkoupení části pozemku,
který se nachází vedle stavby jeho rodinného domu v lokalitě Dražné.
žádost paní Ludmily Svobodové o změnu územního plánu
v lokalitě Dražné.
petici, týkající se dalšího vedení veřejné knihovny v Podolí,
podporující slečnou Bohdanu Snopkovou.
zprávu Mgr. Švanygové a PhDr. Urbánkové, které se vyjadřují k oprávněnosti vyplacení odměny starostovi obce při
skončení funkčního období s tím, že v dané věci není zatím
relevantně rozhodnuto.

Zpráva z 5. zasedání zastupitelstva obce
-

-

-

-

-

Zastupitelstvo obce schválilo:
poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce ve výši
25.000,- Kč pro realizaci jednoho týdne tzv. městského tábora pro děti z Podolí v době letních školních prázdnin.
zrušení věcného břemene na pozemky v ulici Dražné, na
nichž se nachází stavby rodinných domů, které byly kolaudovány v termínech uvedených v kupních smlouvách.
koncepci půjčování krojů, půjčovní řád a ceník za zapůjčení
jednotlivých součástí kroje v obci Podolí s tím, že za legislativní a provozních záležitosti v dané věci odpovídá Ing.
Dagmar Vacková.
poskytnutí finančního příspěvku na provoz mateřské
školy v Podolí v době letních školních prázdnin ve výši
40 000,- Kč. Tento finanční příspěvek vytvoří rezervu, které bude na konci kalendářního roku použito, budou-li tyto
prostředky scházet na mzdy pedagogických pracovníků
v rozpočtu Základní školy a Mateřské školy v Podolí.
uzavření smlouvy na vedení veřejné knihovny v obci Podolí
se slečnou Jitku Jánskou s platností od 1. 5. 2011 (pozn. sl.
Jánská vzala zpět svoji žádost a příslušná komise následně
schválila paní Zuzanu Kubáňovou).

-

-

-

dlouhodobou koncepci pro užívání obecních bytů v ulici
Dražné.
změnu rozpočtu č. 2 / 2011.
Zastupitelstvo obce pověřilo: .
místostarostu obce Podolí Ing. Jaromíra Hastíka, pana Vlastimila Rýpala a pana Josefa Ondrejku prohlídkou všech
oken budovy základní školy v Podolí s vyhodnocením jejich
technického stavu a návrhu řešení.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
navýšení počtu zaměstnanců obecního úřadu v Podolí.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
zprávu ředitelky Základní školy a Mateřské školy v Podolí
o technickém stavu oken v budově základní školy.
jednání starosty obce ve věci změny územního plánu
obce Podolí na Městském úřadě Uherské Hradiště, odboru územního plánování a ukládá mu, aby zahájil jednání
s dotčenými majiteli pozemků v lokalitě Dražné.
záměr soukromého investora na stavbu garáží v lokalitě
Dražné a jejich následný prodej.
zpětvzetí žádosti o pronájem nebytových prostor slečny
Lenky Nesvadbové.

Vítání občánků

Pozvánka na Kouzelný Den dětí

V neděli 27. března jsme přivítali do
obce 5 malých občánků: Vítečka Halouzku,
Viktorku a Vojtíška Krčovy, Matýska Révaye
a Matouška Potomáka. Ještě jednou přejeme
všem dětem i rodičům, aby jejich život byl
naplněný láskou a porozuměním, zdravím
a štěstím, a aby jim hezký vztah k naší obci
vydržel po celý život.
Za kulturně-společenskou komisi Dagmar Vacková

V sobotu 4. června 2011 se děti mohou těšit na kouzelné
odpoledne u příležitosti Dne dětí. Čeká na ně vystoupení kouzelníka Jirky Hadaše, dva rozchechtaní klauni, škola kouzlení,
spousta soutěží, dětská diskotéka a také dárky, které od nás
všechny děti ke svému svátku dostanou. A komu vyhládne,
může si opéct špekáčky z vlastních zdrojů. Startovat budeme ve
14 hodin na hřišti ve Žlebě, v případě nepříznivého počasí bude
akce přesunuta do kulturního domu v Podolí.
Dagmar Vacková
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Fašanková trachta

Mimořádné události

Letošní fašankové veselí jsme si neodpustili ani u nás
v Podolí, ačkoliv jsme je pojali po svém. Svaz zahrádkářů připravil vynikající zabijačkové speciality, které si mohli naši občané
dopřát během celého odpoledně a podvečera. Pro zábavu všech
pak proběhla rozverná soutěž o nejhezčí mužské nohy pod
taktovkou kulturně-společenské komise. Soutěže se zúčastnilo
14 soutěžících a na základě hlasování všech přítomných diváků se může titulem Mistr nejkrásnější nohy v Podolí pro rok
2011 pyšnit Aleš Lenhart z Dražných, který všechny přítomné
zaujal nejen fyzickými propozicemi, ale také svými tanečními
kreacemi. Na dalších místech se umístili Martin Lacina, Pavel
Podškubka, Martin(a) Jakšík a Jaromír Hastík. K pohodové akci
v přátelském duchu svým zpěvem za doprovodu kláves přispěl
také Antonín Šavara.
Dagmar Vacková

V kronice se v roce 1996 můžeme také dočíst o mimořádných dopravních událostech, které se udály v naší obci během
roku na silnici v katastru obce.

Naučili jsme se vařit jinak
Březen patřil v Klubu dobré pohody kulinářským zážitkům, hned
dvě schůzky totiž byly
věnovány jídlu. 3. března navštívil Podolí pan
Ing. Jaroslav Balaštík,
odborník, který celý svůj život zasvětil konzervování potravin a
autor mnoha úspěšných knih. Jeho přednáška o tom, jak zdravě vařit
a konzervovat třeba také v mikrovlnné troubě či tlakovém hrnci, přilákala téměř padesátku posluchačů nejenom z Podolí. Po
přednášce proběhl také prodej knih Jak vypálit lepší slivovici
a autogramiáda.
Poslední březnový čtvrtek jsme opět věnovali zdravému
vaření, tentokrát podle Ing. Dagmar Vitáskové. Ta nám prozradila spoustu receptů jak na zdravé přílohy (např. bulgur,
kuskus, quinoa, jáhly), tak také jak zavařovat švestky bez cukru
či dělat „trvanlivé“ kvašáky. Všechny speciality nám také přinesla ochutnat. Kromě toho všechny posluchačky dostaly malý
dárek – semínka dýně Hokaido. Až se na podzim zase sejdeme
v Klubu dobré pohody, čeká nás přednáška o tom, jak zdravě
vařit právě z těchto dýní, které si sami vypěstujeme.
Dagmar Doleželová

Krátké zprávy
9. dubna pořádala MO ČSZ tradiční košt slivovice. Na letošním koště se hodnotilo 30 vzorků slivovice. Všechny pálenky
byly velmi dobré a nebylo snadné vybrat tu nejlepší. Degustátoři byli rozděleni do 3 skupin. Každá skupina vybrala 3 nejlepší
vzorky a z těch pak již všichni vybírali vítěze koštu. O dobrou
atmosféru se postarala folková kapela Děvčice.
1. místo Křivák Karel
2. místo Boček Richard (Popovice)
3. místo Pešl Miroslav (Vlčnov)
Folková kapela Děvčice se zúčastnila v sobotu 16.4.2011
oblastního kola Chřibskokarpatské Porty. Mezi sedmnácti soutěžícími si vybojovaly první místo a tím postup do Českého
národního finále - Porta 2011 v Řevnicích.
Petra Ondrejková
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7.3. v ranních hodinách se odpojil návěs od vlečného vozu,
který jel směrem na Uherský Brod. Po 50 metrové jízdě přes
krajnici, chodník a předzahrádky skončil ve zdi rodinného
domu č.p. 110. Nárazem byla poškozena zeď nad a pod oknem.
Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Řidič zjistil ztrátu přívěsu až
v Uherském Brodě.
V červenci v důsledku rychlé jízdy nezvládl řidič osobního
auta řízení a narazil do svodidel naproti kulturního domu. Po
odražení zpět na vozovku narazil do sloupu veřejného osvětlení, který poškodil. Podobně skončila i havárie 13.9., kdy osobní
auto v důsledku rychlé jízdy se převrátilo na střechu a urazilo
sloup elektrického osvětlení u domu č.p. 104.
Nejtěžší havárie se udála 3.10. v dopoledních hodinách. Špatně naložený náklad utrhl za jízdy celý ložný prostor nákladního
auta a převrátil se i s vlekem na volné prostranství u kulturního
domu. V důsledku zatarasení silnice musela policie řídit dopravu, neboť silnice byla průjezdná jenom v jednom pruhu.
Protože u všech těchto nehod jen zázrakem nedošlo ke zranění nebo usmrcení osob, ukazuje se, že silnice I. třídy č. 50 již
zdaleka nestačí pro dnešní rušný automobilový provoz. Budování obchvatu obce je proto nejvýše nutné a aktuální.
Na to, než se celý obchvat obce vybudoval a začal sloužit
svému účelu, jsme si museli počkat ještě 7 let až do prosince
roku 2003.
Ze zápisů z kroniky obce Podolí zpracoval Jaroslav Míšek

Závod míru
V loňském roce to bylo 50 let, kdy přes naši obec projel
Závod míru. Tato událost byla zaznamenána i do obecní kroniky. XIII. cyklistický Závod míru Praha – Varšava – Berlín,
kterého se zúčastnilo 120 závodníků ze 20 států projížděl letos
také naší vesnicí, a to dne 4. května. Byla to třetí etapa z Bratislavy do Gottwaldova a vedla od Uherského Brodu k Uherskému Hradišti. Celá obec i okna mnohých domů byla slavnostně
vyzdobena. Zvláště škola a její okolí měla pěknou a působivou
výzdobu.
Tento závod v jubilejním roce
15. výročí osvobození vlasti byl zvláště významný. Odpoledne po 3. hodině
počala obcí projíždět auta a motocykly
pořadatelů, kteří dbali, aby byla silnice
volná pro závodníky. Brzy za nimi objevili
se první závodníci a to skupina pěti a za
ní další větší nebo menší skupiny. Všichni byli našimi občany nadšeně vítáni. Po
stranách silnice stála školní mládež naší
obce i z Popovic a mávátky, praporky
a voláním zdravila projíždějící závodníky.
Ze zápisů z kroniky obce Podolí
zpracoval Jaroslav Míšek
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Zprávičky z naší školičky
• Přestože naše škola patří k těm menším, nabízí dětem
a žákům celou řadu výhod. Jednou z nich je i to, že se dětem
v menším kolektivu pracuje lépe, než je tomu ve větších školách, kde je ve třídě 30 žáků, mnohdy i více. Vyučující tak
mohou lépe odhalit individuální potřeby dětí, a také se dětem
individuálně věnovat.
Nespornou výhodou naší školky je to, že zde pracuje Mgr.
Kateřina Kašpaříková – vedoucí učitelka MŠ a také vystudovaný logoped – která se dětem věnuje po stránce logopedické.
Rodiče tak nemusí s dětmi dojíždět do specializovaných center, kde se za některé služby tohoto druhu také platí.
Další velké plus spatřuji také v mladém kolektivu naší školy, paní učitelka Adéla Juráková – členka folklorního souboru
ze Starého Hrozenkova – v dětech podněcuje vztah k lidovému umění a kultuře, paní učitelka Martina Tenková se dětem
věnuje v kroužku angličtiny a učí nejmenší děti hře na flétnu.
Mgr. Helena Jančářová často připravuje pro žáky naší školy
nejrůznější projekty, dále připravuje žáky do přírodovědných
a výtvarných soutěží, jejím dílem je i vkusná výzdoba naší
školy. Dále má na starost péči o integrované žáky s výukovými
problémy.
Monika Mitanová věnuje svůj čas dětem ve školní družině, kde kromě běžné činnosti pořádají nejrůznější expedice
na kole, turnaje sportovního zaměření, jezdí s nimi odpoledne
plavat do aquaparku.
Některé činnosti naší školy zůstávají veřejnosti skryty,
protože se odehrávají v dopoledních hodinách v budově školy, jiné aktivity, které škola pořádá, mohou občané pozorovat
v ulicích obce. Následujícím výčtem aktivit naší školy bych
čtenáře, rodiče a občany Podolí chtěla seznámit s tím, jak
naše škola pracuje, a také je tímto ubezpečit, že finance, které
k nám putují z obecního rozpočtu jsou zde investovány především do dětí, k jejich plné spokojenosti s naší školou.
• V pondělí 4. března se vydal průvod dětí z MŠ
v maskách na fašankovou obchůzku obcí. Za pěkného počasí
se přidaly i maminky s kočárky. Děti byly při své obchůzce
obdarovány sladkostmi a penězi, za které jim pak paní učitelky nakoupili drobné odměny. Cílem této akce je uchovávání
lidových tradic.
• Pátek 18. března se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili celosvětové soutěže Matematický klokan, kde dosáhli slušného
umístění. Soutěž bývá rozdělena do kategorií, naši žáci soutěžili ve skupině Klokánků.
• V pátek 18. března odpoledne reprezentovali vybraní
žáci (Roman Vlachynský, Barbora Křapová, Alžběta Lyková)
pod vedením Mgr. Martiny Kozelkové naši školu v pěvecké
soutěži „Zazpívej, slavíčku“ v Uherském Hradišti.
• V pátek 23. března se celá naše škola vydala na exkurzi do Památníku Velké Moravy ve Starém Městě, kde jsme si
prohlédli vykopávky, dále jsme se seznamovali s historií našeho regionu. Na zpáteční cestě jsme udělali krátkou zastávku
v malém muzeu obchodu v Uherském Hradišti.
• Dvě žákyně naší školy se společně s Mgr. Martinou
Kozelkovou ve dnech 30. 3. - 2. 4. zúčastnily poznávacího
výletu do Německa, který organizovala ZŠ Uherský Ostroh
a nám tak nabídla volná místa. Navštívili jsme hlavní město
Berlín, kde jsme si prohlédli budovu Říšského sněmu, Braniborskou bránu, z televizní věže jsme měli možnost vidět město z výšky 200 metrů. Největším lákadlem ale byl celodenní
pobyt v atraktivním centru Tropical Islands, které se nachá-
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zí nedaleko Berlína. Tady děti vyzkoušely všechny tobogány,
prošly se tropickým pralesem, kde byly k vidění cizokrajné
rostliny a drobná zvířena.
• V pondělí 4. dubna uspěli žáci naší školy pod vedením
Mgr. Heleny Jančářové v přírodovědno-ekologické soutěži
„Poznej a chraň“. Za naši školu se zúčastnily 2 týmy ve složení
Adam Smetana, Matěj Lysoněk, Jaromír Kudlička, Radek
Dědek, Daniel Bajaja, Roman Vlachynský. Tým Dědek, Bajaja,
Vlachynský obsadil krásné 2. místo a postupili tak do krajského kola. Toto se konalo v úterý 19. dubna v Želechovicích
u Zlína, kde se sešli nejlepší žáci našeho kraje. Z celkového
počtu 60ti družstev skončili naši kluci na krásném 4. místě,
což považujeme za velký úspěch. Tímto jim také děkujeme za
vzornou reprezentaci školy.
• Mimo jiné se naše škola zúčastnila výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Při této příležitosti
jsme podnikli exkurzi do Hasičského záchranného sboru do
Uherského Hradiště. Beseda s hasiči žáky podnítila k napsání
opravdu krásných příběhů ze života hasičů.
• Dále jsme byli osloveni mysliveckým sdružení v Popovicích, abychom připravili panel s výtvarnými pracemi pro
oblastní výstavu v Popovicích. V pátek 15. dubna pro nás
připravili v Kulturním domě v Popovicích besedu na téma
Ochrana přírody, k vidění byla velká spousta trofejí ulovené
zvěře. Nejvíce se dětem líbila ukázka pracovníků záchranné
stanice, kteří nám předvedli dravce a práci s nimi.
• Zahrádkáři v Podolí nám krásně ostříhali ovocné
stromky v naší školní zahradě. Zato jsme jim nakreslili obrázky do výtvarné soutěže Svazu zahrádkářů v Podolí.
• V pátek 8. dubna se konalo spaní ve škole, které bylo
spojeno s pouštěním Moreny po Olšavě, s volbou miss čarodějnice a nechybělo opékání špekáčků a noční stezka odvahy. Paní vychovatelka Monika Mitanová tuto akci plánovala
nejprve pro žáky, kteří navštěvují školní družinu, ale zájem
o spaní ve škole byl tak velký, že se nakonec zúčastnili všichni
žáci bez výjimky.
• Duben je měsíc bezpečnosti, a tak jsme v rámci
dopravní výchovy uspořádali společně s kulturní školskou
a sportovní komisí obce Podolí „Jízdu zručnosti“. Soutěž se
konala v sobotu 16. dubna odpoledne v ulici Záhumní. Krajský koordinátor BESIPu pan Zdeněk Patík nám přivezl nejen
drobné ceny pro vítěze, ale také překážky na dráhu, motokáry
na volnou zábavu. Každý soutěžící obdržel startovní číslo, poté
vyplnil zkušební test. Další částí byla zkouška technického stavu vozidla a pak následovala samotná jízda překážkami. Za
každou z těchto částí získávaly děti body. Následné vyhodnocování probíhalo ve 3 kategoriích od dětí předškolního věku
až po žáky sedmého ročníku.
• Středa 20. dubna patřila kultuře, zavítali jsme do Slováckého divadla na představení Pinocchio, naši dopolední
návštěvu Uherského Hradiště jsme zakončili ve Slováckém
muzeu, kde se každoročně konají ukázky prací nejrůznějších
lidových řemeslníků.
• Ve čtvrtek 21. dubna se vydaly děti z mateřské školky
na velikonoční obchůzku obcí. Kluci – hrkači byli oblečeni
do krojů, s sebou měli napletené žily a hrkače. Děvčata nosila
košík, do kterého se sbíraly sladkosti, které děti při obchůzce
dostaly. Počasí bylo téměř letní, postupně se k průvodu přidávaly i maminky s malými dětmi a kočárky. Všem, kteří nás
obdarovali, děkujeme.
Martina Kozelková
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Rozhovor s Janem Černým
Příznivci a milovníci umění mají nyní příležitost zavítat do
Uherského Brodu a ve Sloupovém sále Muzea J. A. Komenského
si prohlédnout jedinečnou výstavu obrazů malíře Jana Černého,
který žije od roku 1992 v Podolí. Vernisáž čítající na šedesát děl
je uspořádána k příležitosti umělcových šedesátých narozenin
a bude k vidění do 29. května 2011.
Podolané se také mohou těšit z výzdoby kaple Svatého
Ducha, kterou malíř věnoval lidem jako sponzorský dar. Přes
prvotní neshody se nakonec komise s umělcem dohodla, a tak
můžeme v kapli obdivovat jedinečnou malbu, jejíž výroba trvala více než dva roky. „Ta výroba má několik fází u takovéto velké
věci, protože namalovat obraz 80 x 60 centimetrů není problém,
ale je jiné udělat obraz, který má tři a půl metru, a je z materiálu, u kterého je jasné, že se roztahuje a vznikají v něm trhliny
a podobné věci. Proto je potřeba tohle udělat zhruba rok a něco
předem, z toho důvodu, aby se ten obraz přizpůsobil tomu, že
bude někde vystaven. Aby si prožil si tyhle stavy, aby na sobě jednoduše nepracoval až tam. Další fází je zajištění technických věcí,
a poslední fáze je malování samotné. Takže když se někdo zeptá,
můžu odpovědět – dva roky. Skvělá a příjemná věc je, že se na to
přijíždí dívat lidé ze světa, z Prahy, kteří o to mají zájem.“
Říkal jste, že to nebyla první výzdoba kostela. Jste věřící
člověk?
„Já jsem věřící člověk, nejsem ale katolík, jsem spíše husita.
Ale tohle co dělám, dělám pro lidi,“
Co pro vás znamená malování a umění? Proč malujete?
„Protože mě to baví, těší, a vyjadřuju tak lidské city k jiným.
Je to můj způsob komunikace. Když přijdete do nějakého obrovského prostoru, a tam je dvacet obrazů na stěně, a jediný vliv,
který to na vás má je, že to nevadí - tak tam je jediný záměr to
umění prodávat. Ostatně většina soukromých galeristů nic jiného
ani nedělá. Ale když uděláte obraz, který někde zavěsíte, a každý
kdo přijde, se na ten obraz dívá a má pocit, že mu to něco říká
a že to vzbuzuje jeho city – to je umění, to je podstata umění. Já
mám velmi rád, a lituju, že to tak není dnes, jak to bylo v pozdní
gotice – když se chtěl někdo stát umělcem, mistrem, a chtěl dostat
glejt, tak musel namalovat dvě, tři věci a vystavit je v kostele. No,
a když lidé chodili kolem, a nevšimli si toho, tak ten glejt nedostal.
Ale když se u toho zastavovali, někteří se třeba rozplakali, někteří
mluvili, někteří se pokřižovali, tak ten glejt dostal. Protože jeho
umění mělo vliv.“
Měl jste malířské vzory?
„Měl, měl jsem malířské vzory dvojakého druhu. U jedněch
jsem viděl něco, co se mi líbilo, a snažil jsem se to udělat buďto
líp, anebo jiným způsobem, aby to nebyla totožná věc, ale aby ta
komunikace našla další způsob. A druzí byli takoví, kteří něco
udělali, a já jsem se tomu vyhýbal, aby toto tam rozhodně nebylo.“
Pamatujete se na své malířské začátky?
„Já si vzpomínám, že když jsem měl asi čtyři roky, tak jsem
maloval autobus, a už jej šlo rozeznat. Už to mělo kolo, tvar autobusu, okýnka a tak dále. Nebo si pamatuju, co se mi stalo v šesté
třídě. To nás učil ředitel výtvarnou výchovu, protože všichni byli
vzdělaní z ruštiny a moc výtvarně vzdělaných lidí tam nebylo,
a on si přečetl, co a jak se má dělat, ale zapomněl se podívat,
pro kterou třídu to bylo. Takže přinesl kohouta, dal ho na stojan,
a teď nám kázal – abychom si udělali čtverce na papír, síťku, a teď
jsme se měli dívat přes tužku a zakreslovat to na papír. To jsou dvě
různé techniky. A sledoval, jestli to tak děláme. Já jsem to za deset
minut nakreslil celé, samozřejmě bez mřížky a dívání přes tužku.

2/2011

No a on mi řekl, že je to špatně a roztrhal to. Tak jsem vzal nový
papír, udělal síťku, dělal jsem grimasy, a kohouta jsem nakreslil
hlavou dolů. No a on to znova roztrhal a dal mi pětku. A potom
jsme se po několika letech potkali v papírnickém obchodě. Stál mi
za zády, já jsem si ho nevšiml, kupoval jsem nějaké věci na malování. On mě v té době už znal jako výtvarníka, a najednou se
ozval, že mi to zaplatí. To jsem nedovolil a on byl děsně zklamaný,
že pro mě nemohl něco udělat. Asi se styděl.“
Na vašich obrazech často vídám ženy. Proč?
„Já si myslím, že normální muž vidí krásu v ženě a žena v muži.
Samozřejmě, když jde o velkou lásku, tak na pohlaví nezáleží,
ale pro mě je žena to nejkrásnější, co může chlap v životě potkat.
Žena se obyčejně už jako dívka připravuje na ten společný život
s chlapem. To chlapi nemají, tyto starosti. Oni potřebují vyhrávat
a být hrdinové amerického seriálu. Víte, jak ten bojovník vystupuje z vody, a má tu hadru kolem pasu, v ruce kulomet a zachraňuje
právě pátého prezidenta spojených států, a když zastřelí pět set
lidí, tak je hrdina, a potom se mstí za padlého kamaráda. Tohle
do puberty u kluka určitě patří. A někteří jdou s tou pubertou
třeba až do padesátky, takže normálně mladí jsou třeba, až když
mají osmdesát, ale tam zase už nestačí fyzicky. Čili když poznají
a pochopí, že ta žena je pro ně skutečně to maximum, které mohou
v životě dokázat, tak to je to podle mě to správné.“
Co byste rád pověděl o výstavě, kterou máte nyní v Uherském Brodě? Je retrospektivní?
„Částečně retrospektivní. Ono se to tam všechno nevlezlo.
Pro mě je krásné, že se na tu výstavu přijelo podívat hodně lidí
z Podolí. To mě potěšilo. A celkově jsem užasl z toho, že tam
bylo minimálně 150 lidí, a já jsem se od jednoho člověka nedostal k druhému. Skvělá věc také byla, že tam byli lidé i z Prahy,
z Brna, ze Slovenska. Co se týče té výstavy – já už jsem tam jednou vystavoval, ale ten prostor je malý. Našli jsme ale způsob,
jak tam zavěsit šedesát obrazů. Náhodou to tak vyšlo, stejně, jako
s těmi lety. „
Poděkování
„Velmi děkuji všem občanům Podolí, kteří se zúčastnili vernisáže 8. 4. 2011. Zvláště veliký dík patří MuDr. Evě Dokoupilové,
která dlouhá léta pečuje o zdraví celé mé rodiny, účastní se všech
výstav a vlastní rozsáhlou sbírku mých olejomaleb, a našim přátelům manželům Kasperovým, kteří doposud nevynechali jedinou
vernisáž, velmi mě podporují, a já i moje rodina se na ně můžeme
kdykoliv s důvěrou obrátit.
Rozhovor vedla Lucie Manová

Vernisáž obrazů
Jana Černého
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Jízda zručnosti

V Podolí vzniká půjčovna krojů

V posledních letech v souvislosti s hody často chasa řeší problém, že možnosti zapůjčit si kroj jsou velmi omezené. I to je
jeden z důvodů, proč v Podolí stagnuje zájem o udržování našeho
kulturního dědictví.
Zastupitelstvo obce však věří, že udržování tradic našich
předků je součástí naší kultury a je třeba usilovat o to, aby tento
odkaz zůstal zachován i pro příští generace. Proto bylo rozhodnuto, že v roce 2011 vytvoříme základ půjčovny krojů, kde by si
občané Podolí (případně obyvatelé okolních vesnic) mohli zapůjčit již připravené a nažehlené kroje na folklorní akce, které se
u nás či v okolí konají.
Vzhledem k velké finanční náročnosti jsme si pro letošní rok
vytyčili cíl pořídit do půjčovny jeden kunovský slavnostní kroj
pánský a 2 kunovské slavnostní kroje dámské. Také bychom chtěli nabídnout 2 kunovské slavnostní kroje dívčí (4-6 let a 6-7 let).
Mimoto budou k dispozici i další krojové součásti, které půjčovna krojů získá od dárců.
Zdrojů financování je několik. Na sklonku minulého roku
jsme získali dotaci z Folklórního fondu Nadace Děti-kulturasport ve výši 14 400 Kč. Na začátku roku 2011 jsme požádali
o další dotaci a z Kulturního grantu Nadace Děti-kultura-sport
jsme obdrželi dalších 15 000 Kč. Některé náklady budou hrazeny
také z obecního rozpočtu. Dále se nám podařilo získat některé
krojové součásti darem od dárců z Kunovic.
Věříme v dobrou věc, a proto bychom rádi oslovili také vás,
naše občany. Vlastníte-li doma některé z krojových součástí (kroj
kunovský či mařatský), které byste mohli věnovat půjčovně krojů,
budeme rádi. Uvítáme veškeré části krojů – pro dospělé i děti –
avšak vzhledem k omezené kapacitě pro skladování máme zájem
pouze o kroje funkční a použitelné (popř. za rozumné náklady
opravitelné).
Kroje můžete předat paní Miroslavě Velichové, která bude
správkyní krojů a u které si je bude možno zapůjčit, či Dagmar
Vackové, která bude z pověření zastupitelstva obce dohlížet na
chod půjčovny. Všechny věnované součásti budou zdokumentovány, vyfotografovány a s dárcem podepsán předávací protokol.
Více informací o půjčovně krojů a o výpůjčním řádu najdete
v průběhu příštích měsíců na webových stránkách obce, na
Obecním úřadě či u paní Velichové.
Dagmar Vacková, předsedkyně kulturně-společenské komise
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Lidové pranostiky – březen a duben

V druhé části si představíme lidové pranostiky, které se
vztahují k měsíci březnu a dubnu.
7.3. O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
9.3. Prší-li na svatou Františku, neurodí se brambory.
19.3. Josefova širočina ničí poslední ledy.
23.4. Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce.
24.4. Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
24.4. Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
24.4. Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do svatého Václava.
25.4. Kolik tepla před Markem, tolik zimy po něm.
25.4. Svatého Marka deštivo, sedm týdnů blátivo.
Zpracováno podle záznamů předcházejícího kronikáře obce
Podolí pana Petra Kovaříka.
Jaroslav Míšek

Společenská kronika
Naši jubilanti v květnu a červnu
Eva Vagdálová
60 let
František Doležel
65let
Alois Jakšík
65let
Antonín Šavara
65let
Anna Ševečková
65let
Stanislav Šibor
65let
Antonín Majíček
70let
František Šilhavík
81 let
Marie Hanáčková
89 let

Úmrtí
Dne 17. dubna zemřela paní Anna Smetanová (č. p. 166)
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