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Vážení a milí spoluobčané,
rád bych Vás všechny pozdravil v novém roce, popřál Vám hodně zdraví, štěstí, lásky,
pohody a také mnoho optimismu, ať je rok 2012 lepší, než jak se o něm mluví a předpovídá,
hlavně z ekonomického hlediska naší republiky a také celé Evropské unie.
Rád bych v tomto čísle Présku zbilancoval předchozí rok 2011 z hlediska akcí, které
se podařily dokončit. Co se týká objemu finančních prostředků, byl tento minulý rok asi
nejvíce úspěšný v získaných dotacích za posledních několik let. Poslední úpravou rozpočtu
k 31. 12. 2011 jsme totiž uzavírali příjmy a výdaje na částce 81,3 mil. Kč.
Začátkem roku jsme se pustili s pracovníky městyse do komplexních oprav dvora
úřadu městyse - nového plechového zastřešení zadní části úřadu i zastřešení dvora úřadu,
nových oken včetně zateplení obvodového pláště a nové fasády. Součastně jsme začali řešit
kompletní rekonstrukci obecního sklepa, který se od II. světové války používal jako sklad
stavebního materiálu, a také hlavně jeho zadní části, která se používala jako skládka odpadu
a postupně se zasypávala popelem z kotelny tehdejšího místního národního výboru. Práce
byly náročné, protože se muselo ručně na kolečkách vyvést asi 50 tun popele a hlíny.
Při těchto výkopových pracích byly nalezeny i zajímavé věci. Asi nejzachovalejší dva
fragmenty ještě z dob, kdy nynější budova úřadu sloužila jako obchod a cukrárna u Šneků.
Zmíněné fragmenty z pálené hlíny jsou po opravě umístěné na čele sklepa. Mohli jste si je
prohlédnout při prosincovém „Zpívání u vánočního stromu“a zhodnotit, jak se tyto práce
našim pracovníkům ve dvoře úřadu povedly.
Další již dokončenou akcí jsou nové „Posilové vrty pro vodovod Polešovice“.
Dle posledních zkoušek o vydatnosti vody z těchto vrtů jsme se rozhodli, že bychom
v letošním roce připojili do stávajícího řádu vrt č. 2, který má hloubku 120 m a množství
dusičnanů 4mg/l (norma dle ČSN: pitná voda do 50mg/l, kojenecká voda do 10mg/l). Nyní se
dokončuje projektová dokumentace pro stavební řízení a v jarních měsících, po získání
stavebního povolení, bychom chtěli začít s výkopovými pracemi tak, aby nová - kvalitativně
„kojenecká voda“ byla ve vodovodním řádu v půlce roku 2012.
Velkou akcí loňského roku byla také akce „Nástavba a stavební úpravy Mateřské
školy Polešovice“, kdy firma Stamos spol. s r.o. od půlky května, kdy práce začaly, přistavěla
jednu kompletní učebnu nad přízemní částí budovy MŠ. Dále proběhla kompletní
rekonstrukce rozvodů topení, elektřiny, nové sociální zařízení, výměna oken, omítek a podlah.
Také se vybudovala nová sedlová střecha nad stávající plochou střechou nad zadní částí
budovy. Zateplení obvodového pláště budov s novou čtyřbarevnou fasádou, kromě nástavby,
jsme prováděli pouze s pracovníky městyse. Veškeré práce se stihly v termínu a to do konce
měsíce srpna, tedy do začátku nového školního roku. Toto bylo našim velkým závazkem
a cílem.
Druhou, mimořádně potřebnou akcí, byla kompletní rekonstrukce školní kuchyně
s jídelnou. Výběrové řízení vyhrála firma PS Slovácko spol. s r.o. Práce byly zahájeny
v červnu a byly ukončeny v posledním týdnu měsíce října. Dodavatelem technologie byla
vítězná firma, dle výběrového řízení, UNIS-JAKOS, s.r.o. Celková investice
do rekonstruované kuchyně a jídelny byla 11,5 mil. Kč, kdy dotace činila 8 mil. Kč.
Další velkou investiční akcí byla „Rekonstrukce Sokolovny“, kde příjemce dotace
ve výši 9 mil. korun nebyl městys, ale Tělovýchovná jednota Polešovice. Městys Polešovice
investoval to této akce přes 3,9 mil. Kč. Bez této investice by tak potřebná rekonstrukce
nebyla vůbec možná. Detaily o této akci se dočtete v článku od místostarosty Stanislava
Uhlíře. Děkuji celému vedení Tělovýchovné jednoty, ale především předsedovi Tělovýchovné
jednoty Stanislavu Uhlířovi, že tato rekonstrukce byla provedena v potřebné kvalitě
a v šibeničním termínu do našich hodů. Myslím si, že s výsledkem můžeme být všichni
spokojeni. Hody, setkání s důchodci, koncert Základní umělecké školy, Žehnání vína, to jsou
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akce, které již proběhly v pěkných prostorách „nové“ Sokolovny. I nová plesová sezóna 2012
se již rozjede v důstojném prostředí našeho jediného kulturního stánku městyse.
Během loňského roku se také začaly prodávat rozparcelované stavební pozemky
na „Dílech“. Momentálně je asi polovina z 29 pozemků již prodaná. Za peníze z prodeje
těchto pozemků se již vybudovaly nejdůležitější inženýrské sítě, a to nová kanalizace,
vodovod, elektrické rozvody vč. rozvaděčů pro jednotlivé rodinné domy a veřejné osvětlení.
Výběrové řízení vyhrála a tyto práce provádí firma PRUFIA spol. s r.o. Navazující práce
začnou v jarních měsících letošního roku tak, aby noví majitelé zakoupených pozemků mohli
bez problémů stavět své rodinné domy. Podpoříme tím rozvoj naší obce a hlavně zvyšování
počtu obyvatel, nově narozených dětí pro naši novou rozšířenou mateřskou školu. Díky
takovýmto investičním akcím náš městys „nevymírá“, tak jako se děje v mnoha jiných obcích,
a zůstává se stabilním počtem obyvatel téměř 2000. K 1. 1. 2012 je to 1987 obyvatel. I když
dochází ke stěhování nebo změně trvalého bydliště, počet obyvatel městyse neklesá. Doufám,
že se bude i nadále rodit dostatek dětí, aby naše obec neztrácela nejdůležitější část příjmů,
kterou je rozpočtové určení daní (RUD) na jednoho obyvatele. Pokud bude schválen návrh
pana ministra financí Kalouska poslanci, při přerozdělení RUD od roku 2013 dojde
k navýšení z e současných cca 6 800,- Kč na 9 000,- Kč na jednoho obyvatele. Jestliže se
udrží stabilní počet obyvatel kolem 1 990, mohli bychom získat až o 4,5 mil Kč více
do našeho rozpočtu. Díky novým stavebním místům a přísunu nových obyvatel by toto číslo
mohlo být ještě větší. Tento návrh ministra mimořádně vítám a podporuji, neboť by tím došlo
k dosažení alespoň nějaké spravedlnosti a zmenšení rozdílu mezi velkými městy a malými
obcemi. Hlavní město Praha totiž má na jednoho obyvatele z RUD 36 000,- Kč. Mým cílem je
tyto získané peníze od roku 2013 použít na opravy a rekonstrukce tak potřebných místních
komunikací, po kterých spousta občanů volá a přeje si je. A to hlavně Maruše a Zbořisko, ale
také Suchý řádek, Míšky a Nová čtvrť. Doufejme, že poslanci nějaký kompromis naleznou
a my budeme vděční za jakékoliv navýšení přiškrceného rozpočtu. Naši občané uvítají
s radostí nové silnice a chodníky.
V průběhu loňského roku jsme také získali dvě velmi zajímavé dotace z fondů EU
na výsadbu zeleně dle tzv. územního systému ekologické stability (ÚSES) v souladu
s územním plánem obce, které jsou již z 90% vybudovány. První je tzv. „ ÚSES Polešovice –
Biocentrum LBC16 Na Kanále“ u štěrkovny Dobet. Na rozloze 3,5 ha bylo vysázeno celkem
355 kusů stromů a 7 400 kusů keřů včetně malého mokřadu, za celkem 4,7 mil. Kč. Druhou
akcí dle ÚSES je výsadba biokoridoru pod názvem „ Lesní LBK z LBC Slínky do LBC
Nivy“, který naleznete směrem na Moravský Písek, hned za fotovoltaickou elektrárnou. Tento
15 m široký pás o celkové ploše 1,3 ha, který sahá až k obecním rybníkům, je osázen 594
kusy stromů a 8 480 kusy keřů a bude především sloužit pro úkryt a migraci zvěře.
V současné době je biokoridor oplocen a po zhruba 5 letech, až stromy a keře dostatečně
vzrostou, bude oplocení odstraněno. Tento biokoridor také slouží jako ochrana proti větrné
a vodní erozi. Rozpočet na tuto akci je 2,7 mil. Kč. Obě dotace z evropských fondů jsou
ve výši 100%, takže náš obecní rozpočet nijak nezatíží, a to je pro nás podstatné. Obě tyto
výsadby provádí vítězná firma výběrového řízení – firma Lesy Horňácko, s.r.o. V půlce
loňského roku jsme podávali žádost na ještě jeden biokoridor, který by navazoval z Dolního
lesa na již zmíněné biocentrum, pod názvem „Regionální koridor 142“. O výsledku této
dotace vás budu informovat.
Závěrem bych se ještě zmínil o získané dotaci na nové dětské hřiště v zahradě
mateřské školy. Dotace byla ve výši 70% z celkových 540 tis. Kč. Toto „akátové“ hřiště bylo
vybudováno během měsíce října a dodala ho firma TR Antoš, s.r.o. Výkopové práce včetně
betonáže a následnou úpravu terénu provedli pracovníci městyse. Toto hřiště bude sloužit
především dětem z mateřské školy.
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Během roku jsme také s pracovníky městyse provedli spoustu jiných drobnějších akcí,
stavebních prací jakými byly např. nové ocelové zinkované schodiště nad farou do ulice
Míšky s úpravou a okrasným obkladem přilehlé opěrné stěny, nová opěrná stěna s obkladem
a chodníkem na ulici Vinařská u schodů na Suchý řádek, různé opravy kanalizací, několik
nových vodovodních a kanalizačních přípojek, výkopové práce pro nové rodinné domy,
demoliční práce. Na začátku ulice Vinařská směrem od hřbitova jsme umístili námi
zakoupený dubový lis na víno z roku 1810, který jsme jako vzácnou památku zrekonstruovali
a zastřešili. Pokrytí střechy provedli dva pokrývači z Velkých Karlovic, kde byl vyroben
i šindel. Dále byly vybudovány nové okrasné sloupky s řetězy se statickým zabezpečením
vrtaných betonových pilířů chodníku nad ulicí Maruše u hlavní silnice a provedena spousta
dalších drobných akcí, které všímavý občan určitě ocení.
Chtěl bych vás ještě seznámit s plánovanými a připravovanými projekty na tento rok
2012, ale nechám si to až na další, pravděpodobně jarní vydání Présku ať vás nezahlcuji
pro někoho nezajímavými informacemi.
Všem čtenářům přeji klidné prožití zimních měsíců a hodně zdraví, štěstí, optimismu
v novém roce.
Ing. Michal Zapletal
starosta

Tato akce je hrazena v rámci projektu: CZ.1.12/2.3.00/18.01169
Název: Mateřská škola – nástavba a stavební úpravy, Polešovice z dotace Regionálního operačního
programu Střední Morava

Vážení občané, pamětníci,
obracíme se na Vás s prosbou o pomoc ve vyhledávání informací o panu Janu
Michalu Dvoreckém. Jan Michal Dvorecký se narodil v roce 1862 u nás
v Polešovicích, později se stal knězem.
Jakékoliv informace o tomto vzácném muži sdělte, prosím, na úřadu městyse paní
Bc. Jindřišce Míšové. Děkujeme.
3

Bez názvu-4 3

12.1.2012 9:32:57

Polešovskej prések

leden 2012

Malé bilancování
Vždycky na konci roku starého nebo na začátku nového bilancujeme skončené období.
Hodnotíme, jak se nám v uplynulém roce dařilo, co se nám povedlo a co mohlo být lepší.
Některé věci ale nemůžeme ovlivnit. Musíme jim nechat volný průběh. Zrovna tak je to
s počtem občanů našeho městyse. Na začátku roku 2011 bylo u nás hlášeno k trvalému pobytu
1993 občanů. Během roku se přistěhovalo pouze 15 občanů, odstěhovalo se však 35 osob. Zde
je hned velký propad v počtu obyvatel, který neovlivníme. Příznivější situace je mezi
narozením a úmrtím. Narodilo se nám 31 dětí a zemřelo 17 našich občanů. I tak se celkový
počet občanů proti loňskému roku zmenšil. Manželství uzavřelo 18 našich občanů na různých
místech naší republiky, jedni dokonce i v cizině. Prostřednictvím našeho matričního úřadu
uzavřelo sňatek celkem 27 párů, z toho 13 svateb bylo církevních a 10 obřadů bylo na zámku
v Ořechově. Také jubilejní svatby oslavili naši spoluobčané, jedni manželé svatbu
diamantovou a 6 manželských párů svatbu zlatou. A těmto oslavencům přejeme ještě jednou
všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví. Totéž přejeme všem našim občanům do roku 2012.
Informace z matriky
Pod pojmem matrika si mnozí občané představí pouze vedení informací o občanech. Je tomu
však trochu jinak. Matrika je státní evidence o narození, úmrtí a uzavření manželství občanů.
Od roku 1563 začali vést kněží matriční knihy. Nežli matrika dosáhla dnešní podoby,
prodělala dlouhý historický vývoj. Od roku 1950 bylo vedení matrik svěřeno národním
výborům jako nositelům státní správy a matriční knihy narození, úmrtí a uzavření manželství
byly od církví státu převedeny. Postupem času se práce matriky rozšiřovala. Od roku 2000
zde bylo možné vyřizovat státní občanství, cestovní pasy nebo i občanské průkazy. Toto se
od 01. 01. 2012 již vyřizuje opět v Uherském Hradišti. V současné době se na matrice
kromě narození, úmrtí, registrovaného partnerství a uzavření manželství vyřizuje např. změna
jména nebo příjmení, matriční události našich občanů v cizině, duplikáty matričních dokladů,
určování otcovství k narozenému nebo nenarozenému dítěti, ověřování podpisů a opisů /těch
bylo v roce 2011 ověřeno 755 ks/ a od roku 2008 přibyl také CzechPOINT. Zde bylo vydáno
v loňském roce 205 výstupů. Nejčastější jsou výpisy z katastru nemovitostí a rejstříky trestů
/tady byl zvýšen poplatek z 50,- Kč na 100,- Kč/.
Něco málo o občanských průkazech
Od ledna 2012 se budou vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem. Takové průkazy bude možno vyřizovat pouze v Uherském Hradišti.
Proto se již nebudou přijímat žádosti na vyhotovení nových občanských průkazů na naší
matrice. Každý občan, kterému bude končit starý občanský průkaz nebo bude mít nějakou
změnu /změna trvalého pobytu, změna stavu, zápis dítěte, titulu nebo ztráta/, si půjde vyřídit
občanský průkaz přímo do Uherského Hradiště na Městský úřad v ulici Svatováclavské
č.p. 568 naproti Komerční banky. Tam si ho také vyfotografují, takže nemusí již jít
k fotografovi. Občanský průkaz bude vyhotoven do 30 dnů a každý si ho osobně vyzvedne.
Občan si přinese k vyřízení starý občanský průkaz, pro vyřízení prvního občanského průkazu
si děti přinesou rodný list.
Milada Hrobařová
Občané, kteří máte zájem o zasílání hlášení místního rozhlasu emailem, přihlaste
se na adrese podatelna@polesovice.cz.
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SOKOLOVNA
Sokolovna byla kolaudována 7. 10. 2011. Málokdo věřil, že firma ZEVOS stihne tento
šibeniční termín, ale vše se zdařilo a hned následujícího dne 8. 10. se na sokolovně mohla
konat hodová zábava. Tohoto dne vlastně proběhla první velká zatěžkávací zkouška, protože
počasí nám nepřálo a v průběhu vystoupení dětí z mateřské školy začalo pršet a program
musel být z multifunkčního areálu na školním hřišti přesunut do sokolovny. Vše se zdařilo
a na sokolovně proběhlo i povolení hodů starostou městyse Ing. Michalem Zapletalem.
Na večerní zábavě pak hrála dechová hudba Straňanka a v šenku Cimbálová muzika Josefa
Marečka.
Další akcí, která následovala na sokolovně, byla hned druhý den – v neděli hodovou –
beseda u cimbálu. Před konáním besedy jsme zorganizovali den otevřených dveří, aby si
občané i jejich návštěvy mohli sokolovnu v klidu prohlédnout.
Ve čtvrtek 10. listopadu proběhlo slavnostní otevření sokolovny, kterého se zúčastnil
i hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, zástupci stavební firmy ZEVOS, dále
regionální televize a tisk.
Po slavnostním otevření jsme, na základě četných žádostí, opět nechali sokolovnu
otevřenou, aby si ji mohli občané v klidu prohlédnout.
Celá rekonstrukce se realizovala v měsících červen až září 2011 a byla spolufinancována
z Regionálního operačního programu Střední Morava.

Název: Rekonstrukce sokolovny Polešovice
Tato akce byla hrazena v rámci projektu: CZ.1.12/2.3.00/18.01183 z dotace Regionálního operačního
programu Střední Morava

Další akce, které se zde konaly do konce roku:
Beseda s důchodci - 24. 11. 2011
Vánoční besídka žáků Základní umělecké školy, pobočka Polešovice - 19. 12. 2011
Žehnání vínu – 27. 12. 2011
Kromě těchto veřejně přístupných akcí se zde konaly i dvě soukromé oslavy, jedna v šenku,
druhá na celém sále. Ceny za pronájem na soukromé oslavy jsou 1.000,- Kč za šenk a 2.000,za celý sál.
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AKCE NA SOKOLOVNĚ POČÁTKEM ROKU 2012:
14.1. Myslivecký ples
28.1. Společenský večírek Sdružení rodičů při ZŠ
11.2. Šibřinky
18.3. Dětský karneval
8.4. Velikonoční košt vína
24.6. Farní den
HODY
Hody se konaly již v tradičním termínu – druhou sobotu a neděli v říjnu, loni to
vycházelo na 8. a 9. října. Celé hody i samotná příprava byly podmíněny termínem dokončení
sokolovny. Děti ze ZŠ pod vedením paní učitelky Mgr. Jitky Ryndové a z MŠ s vedoucími
Bc. Kateřinou Žádníkovou a Jitkou Oharkovou, Dis. nemohly na sokolovně nacvičovat svá
vystoupení, ale nakonec vše zvládly na výbornou. Stejně tak chasa – letos pod vedením Jožky
Němce a Drmolice s Dobromilou Krysovou a Mgr. Ivanou Vaďurovou museli při nácvicích
hodně improvizovat.
Dalším letošním problémem bylo, že se nám podařilo sehnat pouze jeden stárkovský
pár. Ale stárek Adam Náplava byl dle hodnocení Dobrého dne s kurýrem (ostatně i našeho)
„statný a rázný“ a stárka Pavlína Bartošíková splnila své úkoly na jedničku, byť byla na
stárkovské povinnosti sama pouze s pomocí jedné podstárky Magdaleny Ryndové. Také
podstárek Tomáš Bernatík se svého úkolu zhostil velmi dobře a se vším pomohl svému
kamarádovi Adamovi. Zvláštní poděkování patří všem rodičům, protože i pro ně byly loňské
hody mnohem náročnější než obvykle.
Celou situaci jsme se snažili do posledního okamžiku řešit, ale nechtěli jsme si
„půjčovat“ stárky od sousedů nebo úlohu stárků snížit na pouhé „nosiče práv“. Když
vezmeme v úvahu, že v současné době končí základní školní docházku čím dál méně dětí
(v roce 2010 bylo deváťáků pouze 11 – a to ještě nebyli všichni z Polešovic), někteří nastoupí
do školy mimo náš region, další třeba nemají vztah k folkloru, tak se nemůžeme divit, že klesá
počet krojované chasy, a tím i počet budoucích stárků a stárek. A to ještě každým rokem dva
páry stárků v chase končí.
BRDO
Dne 30. 12. 2011 pořádala tělovýchovná jednota z našeho pohledu již 7. ročník
Předsilvestrovského výšlapu na Brdo. Za nepříliš pěkného
počasí, které se ale na Brdu vylepšilo a drobně nasněžilo,
vyrazil z Polešovic autobus s 32 účastníky. Všichni se nám
v pořádku vrátili domů a ten, kdo šel na Brdo, rozhodně svého
rozhodnutí nelitoval.
Za TJ Polešovice
Mgr. Stanislav Uhlíř
předseda
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Celostátní kolo Svojsíkova závodu v Kosmonosích u Mladé Boleslavi
23. 9. 2011 - 25. 9. 2011
Ráno jsme se setkaly u autobusu a za dobré nálady znepřístupnily celou uličku,
vystoupily ve Starém Městě a zbytek trasy dojely vlakem. Po únavné cestě jsme dorazily
do Kosmonos a odtud vyrazily do kampu.
První úkol jsme splnily okamžitě, postavit stan jsme i přes menší komplikace
dokázaly. Poté se konal nástup a každá skupinka dostala svého „zajatce“ – vedoucího.
V pátek musíme do dvanácti splnit ještě dvě stanoviště. Na první jsme došly v deset a zvládly
se při plnění úkolu ztratit. Najít v neznámém terénu a ve tmě deset stanovišť není nic lehkého.
Nakonec nás vyvedla z lesa skupinka skautů. Další stanoviště jsme ani nenašly, protože nám
nezbyl čas a chtěly se na zítřejší brzké vstávání vyspat. Zase se potvrdila „skvělá“ organizace
celého závodu, jedna družina se zvládla zabloudit a do kampu se vrátily až ve tři ráno …
V sobotu vstáváme už v půl šesté a i přesto jsme ze stanu vylézáme téměř poslední.
Naše první zastávka směřovala do sparu, kde jsme nakoupily suroviny na oběd. Prošly ještě
tři stanoviště - kytky, stopy a vysílačky. Při poznávání rostlin jsme se rozdělily na dvě
skupiny. Jedna poznávala zalisované kytičky a druhá stromy podle kůry. Stopovat jsme
naštěstí nic nemusely, jen se svázanýma nohama chodily po kopci nahoru a dolů. Při vysílání
jsme si musely popsat co nejlépe obrázek. Hlavní chyba ale byla, že papír byl na šířku a ne
na výšku. Potom jsme poobědvaly, ale oheň naštěstí rozdělávat nemusíme, protože nám jiná
skupina oheň nechala hořet. Problém nastal se zdravovědou, kterou jsme hledaly necelé dvě
hodiny. Další byly brány. Tam se střílelo, probíhala ekologie a morseovka. Tu holky dokázaly
snad nejlépe ze všech. Snad nejvíc nás ale mrzelo, že jsme nestihly o pět minut projít lodě.
Vrátily jsme se na zříceninu Žeravice a hrály bojovou hru. Nakonec nás autobus odvezl
do kampu. Ráno jsme sbalily stan a odešly na nástup, vyhlásily se družiny a my se dozvěděli
že jsme vyhrály hned 2krát, skončily jsme totiž 11.
Potom se všichni dozvěděli, že se nestihl zajistit autobus a tak sto členná skupina
běžela hodinu a čtvrt po městě jen aby stihla spoje. Naštěstí nikomu nic neujelo a mohly jsme
si sednout skoro do prázdného vlaku plné nových zážitků.
Zapsala Pája
Letní skautské tábory
Jak už bývá zvykem, pořádá skautské středisko Jantar Polešovice pro své členy
v osvětimanském polesí dva letní dvoutýdenní tábory, chlapecký a následně dívčí.
V letošním roce se chlapecký tábor odvíjel v duchu osadníků, kteří objevují
a prozkoumávají nová území a postupně staví vesnice a města, bojují s bandity a lupiči,
podobně jako v deskové hře Osadníci z Katanu. Chlapecký tábor byl i letos doplněn o prvky
dřeváren. Mimo běžné činnosti jako je rozcvička, každodenní úklid stanů, služba v kuchyni,
vaření či doplňování zásoby dřeva se děti učily pobytu v přírodě, lukostřelbě, baseballu
a především soužití a práci v kolektivu bez rodičů na celých 14 dní.
Dívčí tábor, který měl letošní téma České královny, byl procházkou českou historií.
Každý den děti prožívaly s jinou českou kněžnou nebo královnou a to od Libuše, která
vyvěštila Prahu, až po Elišku Pomořanskou, která byla jako žena Karla IV. u největšího
rozkvětu Prahy. Družiny dětí byly významné rody z Rožmberka, z Kutné hory, z Hradce
a z Dubé. Jejich úkolem bylo co nejvíce přispět k výstavbě Prahy a získat moudré rady
od předků - českých královen. Vyvrcholením celotáborové hry bylo postavení Prahy a hostina
na Karlštejně s Karlem IV. a jeho manželkou Eliškou Pomořanskou.
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Není to zbytečné? Není to zbytečné, v době Vánoc, které oplývají mnohými, pomalu
blednoucími symboly přicházet s něčím novým?
Není to podivné? Není to podivné, že stovky lidí věnují svůj čas a námahu
malému světýlku zapálenému kdesi v Betlémě, rozvážejí ho ve vlacích,
rozdávají na ulicích?
Spojit lidi různých národností, lidi neznámé a cizí, alespoň na chvíli probudit to dobré, co je
v nás ukryto - snad to není zbytečné ani podivné, neboť
"To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila."
(Jan 1,5)
I v loňském roce na Štědrý den roznášeli skauti střediska Jantar Betlémské světlo.

Z činnosti mysliveckého sdružení
Přechod podzimu v zimní období znamená pro myslivce nejvíce aktivit. Nejsou to jen
hony, které jsou jakýmsi vyvrcholením myslivecké činnosti,
i když se dnes nejedná zdaleka o bohaté výřady, ale
především o přátelské posezení na poslední leči. Nejvíce
času věnují myslivci aktivitám, které veřejnost často nevidí.
Jsou to především brigády na zajištění krmiva pro zvěř
a krmení zvěře, čištění napajedel pro zvěř i úklid okolní
přírody od černých skládek, nebo výsadba remízků.
Přes snahu udržet v revíru zvěř, především bažanty
a zajíce, se tato zvěř z krajiny vytrácí. Proto v některých
částech honitby zvěř nelovíme, naopak v dolní části katastru kolem lesa jsme vypouštěli
nakoupené zajíce. Není také tajemstvím, že se před honem vypouštějí v honitbě bažanti
z umělého odchovu. Není to ono, ale ušetří se tak zbytky divoké populace a bažanti, kteří se
neodloví, odvádí pozornost predátorů od divoké zvěře, některé slepice v jarním období
i vyhnízdí.
Již nyní také začínáme se zajištěním mysliveckého plesu, především sháníme zvěřinu
do tomboly a pro tradiční občerstvení. Věříme, že se obnovená tradice mysliveckých plesů
v naší obci udrží a budou si získávat stále více příznivců.
Jistě mohu za všechny polešovské myslivce popřát všem spoluobčanům vše dobré
v roce 2012.
Ing. Ivan Burda, myslivecký hospodář
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Ohlédnutí za 4. ročníkem Vinařských slavností v Polešovicích
s vyhlášením vítězů soutěže TOP Víno Slovácka 2011, které se konaly
v sobotu 3. září 2011 v areálu školního hřiště
V bohatém kulturním programu vystoupily místní soubory
Polešovjánek a Drmolice, návštěvníci mohli také shlédnout vystoupení
souboru Kunovjan s CM Kunovjan a CM Dolňáci.
Je třeba podotknout, že příznivce těchto slavností láká také vyhlášení soutěže TOP
Víno Slovácka s ochutnávkou všech přihlášených vín do soutěže, která je zdarma a následně
pak ochutnávka vín místních vinařů v otevřených sklepech na ulici Vinařská.
Do tohoto čtvrtého ročníku soutěže se přihlásilo 23 vinařů a vinařských podniků
Zlínského kraje a obcí Blatnice pod Sv. Antonínkem a Blatničky. Vína se hodnotila ve třech
kategoriích podle obsahu cukru.
K hodnocení se sešlo celkem 77 vzorků, z toho 57 bílých vín, 11 vzorků červených
a 9 vzorků růžových vín.
Vína ze sklizně roku 2010 hodnotily odborné komise složené z degustátorů Zlínského
a Jihomoravského kraje, kteří jsou držiteli platného osvědčení o senzorické zkoušce. Deset
vín obdrželo certifikát, která dosáhla v hodnocení nejvyššího počtu bodů v daných
kategoriích.
V I. kategorii 0 - 4 g/l
V II. kategorii 4,1 - 12 g/l
V III. kategorii 12,1 a více g/l

zbytkového cukru
zbytkového cukru
zbytkového cukru

3 místa
3 místa
4 místa

Oceněná vína by měla být zárukou kvality a mohou se prezentovat značkou TOP Víno
Slovácka 2011, kterou ocenění vinaři obdrželi ve formě medaile a vítězná vína jí mohou
značit přímo na láhvích.
Byla vyhodnocena také první tři místa v kategorii nejlepší kolekce vín. Kolekce obsahovala
nejméně 5 vzorků a oceněné kolekce vín dosáhly průměrné bodové hodnocení 82 až 87 bodů.
Toto vysoké bodové hodnocení vypovídá o výborné kvalitě hodnocených vín a signalizuje, že
máme mezi sebou vinaře, kteří vzhledem k omezenému počtu vín vítězných nejsou v deseti
"topech", ale mohli by soutěžit například o titul Vinař roku ČR.
Ocenění deseti nejlepších vín s označením TOP Víno Slovácka 2011 přišli vinařům předat
významní hosté:
Ministr zemědělství Ivan Fuksa
Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák,
Prezident Agrární komory České republiky Jan Veleba
Tajemník Zemědělského svazu České republiky Martin Pýcha
garant soutěže, ředitelka Okresní agrární komory UH
Karla Malinová.
Ocenění TOP Víno Slovácka 2011 získala tato vína:
10. Muškát moravský, kabinet, oceněno v I. kategorii, Víno Zlomek&Vávra, s.r.o.
9. Rulandské bílé, jakostní, oceněno v I. Kategorii, Vinařství Soják, s.r.o.
8. Sauvignon, pozdní sběr, oceněno ve II. kategorii,
Vinařství Cícha Tomáš
7. Cabernet Sauvignon, jakostní, oceněno v I. kategorii, ZEAS Polešovice, a.s,
6. Muškát moravský, pozdní sběr, oceněno ve II. kategorii, Alena Vyskočilová, sdružení
vinařství Vyskočil
5. Děvín+Tramín červený, moravské zemské víno, oceněno ve II. kategorii, Vinařství
Hruška Pavel
4. Rulandské šedé, pozdní sběr, oceněno ve III. kategorii, Vinařství Ing. Vaďura Jaroslav
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3. Ryzlink rýnský, ledové, oceněno ve III. kategorii, Vinařství Ing. Vaďura Jaroslav
2. Sauvignon, moravské zemské víno, oceněno ve III. kategorii, Vinařství Balíček
1. Tramín červený, výběr z hroznů, oceněno ve III. kategorii, Vinařství Ing. Vaďura Jaroslav
Věcné ceny za 3 nejlepší kolekce vín přihlášených do soutěže předala senátorka Hana
Doupovcová.
Cenu za 3. místo v kolekci vín získal ing. Zlomek Libor, Víno Zlomek&Vávra s.r.o.
(vinohradnické nůžky).
Cenu za 2. místo v kolekci vín získal Richard Drobil, Drobilovo víno (refraktometr –
na měření obsahu cukru ve víně).
Cenu za 1. místo v kolekci vín získal ing. Jaroslav Vaďura, Vinařství ing. Jaroslav Vaďura
(someliérská souprava).
Další udělenou cenou za víno, které získalo v soutěži nevyšší počet bodů, byla Cena starosty
města Uherské Hradiště. Cenu získal ing. Jaroslav Vaďura, za víno Tramín červený, výběr
z hroznů ročník 2010. (Obraz, autor: Miško Eveno, 2011 - Šohajíci)
Věcnou cenu předal starosta města Uherské Hradiště Květoslav Tichavský.
Posledním, ale velmi významným oceněním je cena Zlínského kraje, kterou získal opět
ing. Jaroslav Vaďura za víno s nejvyšším bodovým hodnocením Tramín červený, výběr
z hroznů, stejná odrůda jako loni.
Byl mu předán certifikát "Reprezentativní víno Zlínského kraje", který spočívá v odběru
limitovaného množství vína pro reprezentační účely Zlínského kraje.
Cenu předal hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák.
Ještě jedenkrát bych chtěla poděkovat všem, kteří se na uskutečnění této náročné
akce podíleli. Velké díky za obětavé nadšence, kteří této a jiným akcím pořádaných
v naší obci věnují desítky hodin na úkor rodin, bez finanční odměny.
Letošní Vinařské slavnosti v Polešovicích s vyhlášením jubilejního 5. ročníku soutěže TOP
Víno Slovácka 2012 se budou konat již v sobotu 25. srpna 2012 v multifunkčním zařízení
areálu školního hřiště Základní školy Polešovice.
Všechny srdečně zveme a těšíme se na setkání.
O přípravách dalšího ročníku Vás budeme průběžně informovat.
Za pořadatele: Ludmila Drobilová
Beseda s důchodci
Dne 24. 11. 2011 uspořádal úřad městyse besedu se seniory. Letos pro místo tohoto
setkání byla zvolena sokolovna. Senioři se začali scházet už od půl čtvrté a do začátku akce
zaplnili celý sál. Starosta městyse všechny přítomné přivítal a seznámil s programem. Děti
z místní pobočky Základní umělecké školy Uherské Hradiště předvedly svá vystoupení –
zahrály na klávesy, flétnu a housle. Známé a chytlavé melodie vykouzlily úsměvy na tvářích
seniorů a posezení se konalo v příjemné atmosféře. Seniorům zahrála i Malá partie dechovky
Stana Orechovského a někteří přítomní si i zatančili. Každý senior dostal od městyse malé
občerstvení a kolem půl osmé se všichni rozešli domů.
Za pořadatele: Bc. Jindřiška Míšová
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Vánoce v létě!
Církev v tyto dny stále slaví Vánoce.
Je to paradox… Mnoho lidí – a především obchodníků – začíná s oslavou Vánoc často ještě
před začátkem adventu, tedy před započetím času, který má být přípravou na Vánoce!
(Advent před letošními Vánocemi začal běžet v sobotu 26. listopadu večer.) Jeden
nejmenovaný nákupní řetězec ve Velké Británii zahájil vánoční prodeje dokonce už
v červenci, tedy víc jak půl roku před Vánocemi!
Na druhou stranu… Řada lidí mi v těchto dnech řekla: „Otče, jak jste se měl o Vánocích?“
A já říkám: „Vánoce stále jsou!“ Podle církve, které vděčíme za Vánoce (!), začínají tyto
svátky 24. 12. večer a končí až na svátek Křtu Ježíše Krista. Současné Vánoce (2011) tedy
skončí až 8. 1. 2012. Vánoce tedy stále trvají!
Z toho všeho mimochodem také plyne to, že v adventu bychom neměli zpívat a pouštět si
koledy. Koledy jsou písně určené pro Vánoce – tedy pro slavnosti narození Krista. K adventu
patří adventní věnec a adventní písně. Stromeček a koledy patří až k Vánocům!
Když děti naší farnosti malovaly vánoční pohledy pro misie, povzbuzoval jsem je, ať raději
malují jesličky, betlém, tři krále, apod.… tedy raději, než vánoční stromky, svíčky, vánoční
ozdoby, sněhuláky, apod. Vánoce jsou svátky Krista. Připomínejme tedy věci, které se pojí
s Ním.
Řada lidí slaví Vánoce, ale bez Krista. „Vánoce ano, ale Kristovo narození a to, co z toho
plyne, to ne!“ Jeden člověk si posteskl: Mnoho lidí chce pivo, ale bez alkoholu, kávu, ale bez
kofeinu. Řada lidí si chce užívat sexu, ale bez toho, aby měli děti. Lidé chtějí být na Vánoce
na půlnoční mši svaté, ale nechtějí ji o půlnoci (to je pro mnohé pozdě).
O čem to všechno svědčí? Nechceme přijímat věci takové, jaké ve skutečnosti jsou.
Hledejme Boží vůli, tažme se Krista: jaká jsou Jeho přáni a jistě budeme nejen o Vánocích,
ale i v životě šťastnější!
P. Petr Souček

Tříkrálovou sbírku již tradičně v našem městysi uskutečnili
skauti střediska Jantar. 13 skupinek koledníků obcházelo
v sobotu 7. ledna městys a dohromady vybralo 43 918 korun.
Poděkování patří všem dárcům a koledníkům.

Trafika Na Městečku děkuje všem svým
zákazníkům za stálou přízeň a přeje v novém
roce 2012 mnoho štěstí, zdraví a osobních
úspěchů.
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Rok 2011 v DRMOLICÍCH ……..
….. utekl jako voda v řece. Byl plný písniček, žehlení krojů, vystoupení a přátelských
posezení s folklorními přáteli a také cestování. Vystupovaly jsme na
Velikonoce
v Buchlovicích, na kosení v Ostrožské Lhotě, na hodech ve Vlčnově, na květinovém bálu
v Ořechově, na zpívání ve Strání a v Mutěnicích. Na pozvání jsme jeli do lázní v Karviné
a Darkově.
Na všechna vystoupení jsme se vždy pečlivě připravovaly, a protože u Drmolic není nouze
o nápady, v loňském roce vznikla i nová pásma, která se divákům líbila.
V pásmu „Pomáhaj nám, Pane Bože, aneb Drmolice jedou do lázní“ připraveném
pro lázeňské hosty jsme předvedly i ukázku oblékání polešovického kroje. Pro květinový bál
v Ořechově jsme připravily pásmo „Mé milé léto, cos nám přineslo?“ a na Mikulášském
zpívání v Nedakonicích jsme předvedly taneční kreaci „Mně se líbí mop“.
Rády vystupujeme i na kulturních akcích „doma“. Zpívaly jsme na vinařských
slavnostech, zarážení hory, slováckých hodech s právem, zpívání u vánočního stromu
a žehnání vína.
Naší akcí roku v Polešovicích však byl Vánoční koncert v kostele sv. Petra a Pavla
v prosinci 2011. Přípravy a zkoušky začaly již v říjnu po hodech, nejprve výběr písniček,
pozvání hostů, sestavení programu a potom již pod zkušeným vedením naší umělecké vedoucí
Ivany Vaďurové nastaly zkoušky plné zpěvu. Pro mnohé z nás to bylo zkoušení opravdu
náročné, protože všechny koledy byly nové, neznámé, ale řekly jsme si, že to zvládneme!
Spolu s našimi hosty – mužským sborem z Mutěnic a dětmi ze Scholičky jsme připravili
vánoční koncert, který byl pro všechny krásným zážitkem a přispěním k sváteční vánoční
náladě. Koledy se nesly nádherným prostorem chrámu a tóny „Aleluja, Kyrie“ vstoupily
do srdcí všech naslouchajících.
Naše poděkování patří i Úřadu městyse Polešovice, který naši činnost finančně podporuje.
Dobromila Krysová

Harmonogram svozu plastu, papíru a skla pro rok 2012

SVOZY I.

II. III.

IV.

V. VI.

VII.

plast,
25. 22. 21.
vč. pytlů

18.

16. 13.

11.

8.

5. 2. a 30. 28. 25.

23.

20. 17.

15.

12. 10.

4. 2. a 30. 27. 24.

22.

19. 17.

papír

9.

6.

sklo

16. 13. 12.

9.

7.

VIII. IX.

X.

XI. XII.

5. 3. a 31. 28. 26.

Připomínáme občanům, že provozní doba sběrného dvora je:
středa, sobota

7.00 – 15.00

Uložení papíru, skla, plastu a nebezpečného odpadu je pro občany Polešovic zdarma.
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SDH Polešovice
Dne 10. 2. 2010 během jízdy k zásahu došlo k nehodě hasičské cisterny Tatra. Vozidlo
sjelo mimo vozovku, kde se převrátilo na bok. Druhé vozidlo hasičů ihned zastavilo,
oznámilo nehodu na operační středisko, požádalo o výjezd další cisterny, jeřábu
a Zdravotnické záchranné služby. Osádka začala pomáhat hasičům z prvního vozu opustit
kabinu. Na místo byla vyslána další cisterna hasičů ze Zlína, vyprošťovací speciál z požární
stanice Otrokovice a následně i těžkotonážní jeřáb smluvně dohodnuté firmy. V havarované
cisterně bylo pět hasičů. Při nehodě došlo k těžkému zranění hasiče, který zůstal zaklíněn
v kabině vozu. Další hasič byl zraněn lehce, ostatní vyvázli z nehody s drobnými oděrkami.

Havarované vozidlo značky Tatra se v únoru loňského roku podařilo naší jednotce, za přispění

HZS Zlínského kraje a pana starosty městyse Polešovice, získat. Tomuto bouranému vozu
všichni dávali jen malou naději k opětovnému výjezdu. Usilovnou prací členů naší jednotky
se podařilo do dvou měsíců vozidlo zpojizdnit a do tří měsíců plně zfunkčnit. V nynější době
má za sebou Tatra již několik úspěšných výjezdů, na kterých vzbuzuje velký obdiv nejen
v řadách členů okolních jednotek.

Dne 17. 2. 2011 příslušníci naší jednotky jeli pro bourané vozidlo do skladu civilní obrany
ve Vizovicích. Za pomoci vozidla T148 naložili bouranou Tatru na podvalník a převezli ji
do Polešovic.
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Největší část oprav probíhala v garáži místního družstva, kterou má městys v nájmu.
Po nehodě mělo vozidlo kompletně zničenou kabinu, kterou jsme museli vyměnit za starší
dovezenou z Pelhřimova. Ta se musela upravit, jelikož byla z 20 let starého tahače. Některé
vnitřní součásti z bourané kabiny se použily znovu v nové kabině, např. přístrojová deska.
Jeřábnické práce nám pomohla T815 UDS úřadu městyse.

Celý pravý bok byl po nehodě promačkán, poohýbán a některé nosníky a plechy musely být
vyměněny. Kvůli zvětšení úložného prostoru pro vybavení byla nástavba prodloužena
do nevyužitého prostoru za kabinou.
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Tatra dostala nový lak, boční skříně kryjí nové hliníkové rolety. Není stále úplně opravena,
chybí dodělat pouze kosmetické úpravy ovšem je plně zprovozněna a nyní je zařazena
ve výjezdu jako první výjezdové vozidlo.

Zásahy SDH Polešovice
Dne 20. 2. 2011 v 18:51 byla naše jednotka povolána k požáru sazí v komíně rodinného domu
v Polešovicích.

Dne 9. 4. 2011 v 5:50 vyjela jednotka dobrovolných hasičů polešovice s vozem Liaz 101 CAS
25 k požáru plastů v Chropyni. Na místě jednotka prováděla kyvadlovou dopravu vody,
po 16. hodině jednotka plnila vrtulník a současně pro něj přivážela vodu.
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Dne 30. 06. 2011 22:14 byla naše jednotka vyslána operačním střediskem HZS k požáru
střechy rodinného domu v Polešovicích.

Dne 4. 7. 2011 22:48 vyjela naše jednotka k požáru seníku v obci Újezdec u Osvětiman.

Dne 3. 8. 2011 11:07 byla jednotka vyslána na požár obilí ve Vážanech. Jednalo se o požár
o rozloze asi 100x30metrů.

Příspěvky SDH Polešovice zaslal Matěj Hrabec
Příspěvky od občanů jsou v původním znění, redakce neodpovídá za případné
gramatické a stylistické chyby.
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Fotogalérija

Účastníci polešovického vinobraní

Vítěz soutěže TOP víno Slovácka 2011
Ing. Jaroslav Vaďura
Krojovaná chasa

Stárci Pavlína Bartošíková a Adam Náplava
s podstárky Magdalenou Ryndovou a Tomášem Bernatíkem

Příprava chasy na dozvuky

Beseda se seniory v sále sokolovny

Seniorům zahrála i Malá partie dechovky Stana Orechovského

Fotogalérija

Vlčata při přípravě svačiny na táboře

Děvčata na skautském táboře

Vlastnoručně uvařená polévka nejvíce chutná

Premiéra obecního dvora po zpívaní u vánočního stromu

Výsadba stromů členy mysliveckého sdružení

Slavnostní ukončení honu

Drmolice s panem farářem po vánočním koncertu

Na vánočním koncertu účinkovala i schola

Tiráž: Polešovskej prések – Leden 2012 vydává ÚM Polešovice. MK ČR E 20217. Redakce Bc. Jindřiška Míšová,
Mgr. Stanislav Uhlíř. Příspěvky do dalšího čísla odevzdávejte průběžně na Úřad městyse Polešovice. Náklad 400 kusů.

