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Příjemné prožití
vánočních svátků
a mnoho pracovních
i osobních úspěchů
v roce 2018
přejí zaměstnanci městyse

Vyhlášení vítězů soutěže TOP VÍNO SLOVÁCKA 2017 na Vinařských slavnostech v Polešovicích

Ing. Marian Jurečka, Ing. Dagmar Gracová, Mgr. Zbyněk Vaďura, Ing. Jaroslav Vaďura, hejtman Jiří Čunek, Ing. Zdeněk Jandejsek, Margita Balaštíková

další ocenění polešovičtí vinaři – RNDr. Zdeněk Habrovanský

v průvodu bylo veselo

a pan Pavel Šoustek

ve vinném stanu to pokračovalo

a na Vinařské ulici vyvrcholilo

Hody 2017

společné foto všech krojovaných

v čele průvody šly děti z mateřské školy

stárci, stárkyně a jejich pomocníci

verbuňk v podání lajblistů

ani Drmolice nesměly chybět

účastníci nedělní mše svaté před kostelem

i na hody nás přijel pozdravit hejtman Zlínského kraje pan Jiří Čunek

Vyhlášení vítězů soutěže TOP VÍNO SLOVÁCKA 2017 na Vinařských slavnostech v Polešovicích

Drmolice v průvodu na Slavnostech vína v Uherském Hradišti

polešovická výprava na Slavnostech vína v UH

svatojánské čarování

hlavní aktérky Svatojánského čarování

Polešovjánek

folklorní festiválek Osvětimany

folklorolympiáda ve Starém Městě

Polešovjánek na vyhlášení TOP Víno Slovácka 2017

lampiónová výprava za pokladem

slovo STAROSTY

Krásné předvánoční dny, vážení čtenáři Polešovického Présku!
Od posledního vydání uběhlo už šest měsíců, proběhlo mnoho kulturních akcí a také byly dokončeny
investiční akce, které jsme začátkem letošního roku
schvalovali na zastupitelstvu městyse.
Během letních prázdnin jsme zrekonstruovali toalety ve dvou třídách Motýlků a Berušek naší mateřské
školy. Byly vyměněny rozvody vody, kanalizace i elektřiny, dále všechna umyvadla, toaletní mísy a vodovodní
baterie, včetně nových keramických obkladů a dlažeb.
Celková investice byla 750 tis. Kč. V plánu byla také
celková rekonstrukce plynové kotelny pro MŠ a DPS,
ale bohužel nebyly včas dokončeny projekční práce a
následně nebylo vydáno stavební povolení, proto s nadcházející topnou sezónou se práce přesunuly na příští
rok, na letní prázdniny. Stáří plynové kotelny je 17 let,
takže rekonstrukce je již nevyhnutelná. Rozpočet na
tuto akci je 600 tis. Kč.
Během letních prázdnin byla také v plánu rekonstrukce tělocvičny základní školy, která spočívala v nových obkladech stěn z OSB desek a nové plovoucí podlahy s litým gumovým povrchem. Bohužel stavební firma,
která vyhrála výběrové řízení již v únoru, nám v měsíci
červenci, kdy se měla podepisovat smlouva, oznámila,
že nemá na tuto rekonstrukci kapacitu, a proto jsme
oslovili a podepsali smlouvu s firmou Sportovní podlahy Zlín, která se umístila na druhém místě. Velkou část
práce provedli pracovníci městyse a také místní truhlář
Jiří Forman. Tímto zpožděním práce bohužel začaly až
začátkem října a skončily začátkem listopadu. Ne našim
zaviněním byla zkomplikována výuka tělesné výchovy.
Naštěstí bylo počasí ještě příznivé pro cvičení venku.
Celkové náklady byly necelých 600 tis. Kč, z toho dotace
z Krajského úřadu Zlínského kraje z Programu rozvoje
venkova byla ve výši 293 tis. Kč.
V letních měsících jsme také prováděli obnovu místních komunikací, a to další ulice v místní části Zbořisko, kde firma Strabag položila obrubníky a asfaltový
povrch za celkových 1,9 mil. Kč. V příštím roce bychom
chtěli tuto místní část celou dokončit. Také jsme nechali předláždit část ulici Vinařská od fary po schodiště na
Suchý řádek. Tyto práce spočívaly v kompletním vybudování nové konstrukce vozovky s betonáží, novými obrubníky a novou pokládkou ze žulové kostky. Podél této
komunikace byl vybudován i nový chodník ze zámkové
dlažby. Celkové náklady byly 1,7 mil. Kč. Práce prováděla firma SVS Correct, která se pak přesunula na místní hřbitov. Tady postupně začali pracovníci obnovovat
všechny chodníky na polovině plochy hřbitova. Celkový
náklad 1,5 mil. Kč. V příštím roce bychom zbylou dolní

část hřbitova chtěli dokončit a dát tomuto místu důstojný vzhled.
V září konečně proběhla v nové stavební lokalitě
Díly přeložka vysokého napětí. Tyto dráty zamezovaly
výstavbě na dvou stavebních parcelách. Práce provedla firma Eon a stály nás necelých 600 tis. Kč. Tyto dvě
stavební místa již mají v těchto dnech nové majitele.
Nabídli za tyto parcely nejvyšší cenu. V příštím roce po
získání stavebního povolení mohou začít s výstavbou.
Před měsícem jsme také dokončili nové schodiště
s chodníkem naproti sochy sv. Panny Marie do místní
části Maruše. Práce jsme prováděli ve spolupráci s firmou Strabag s celkovým nákladem 150 tis. Kč.
V těchto dnech pracovníci městyse dokončili část
opěrné zídky mezi zdravotním střediskem a domem
s pečovatelskou službou. Dlouholetým zatékáním
ze svodu dešťové vody došlo k postupné destrukci této
skoro čtyři metry vysoké stěny. Tato zeď je velmi důležitým opěrným místem pro celý dům DPS.
Další nepřehlédnutelnou stavební akcí, kterou městys spolufinancuje s naší farností částkou 1 mil. Kč, je
výstavba nové zídky nad kostelem, novou vstupní bránou a novým vstupním schodištěm. Práce provádí firma
MISTA ve spolupráci s městysem, kde naši pracovníci
provádí předem dohodnuté výkopové a stavební práce.
Práce budou pokračovat, dokud nám bude dovolovat
počasí. Tato výstavba by měla být dokončena v jarních
měsících příštího roku.
Také jsme se v těchto dnech pustili s našimi pracovníky asi do poslední letošní akce, která bude financována až v příštím roce, a to celkové obnovy fotbalového hřiště. Na tréninkovém hřišti jsme v letošním roce
vybudovali nový podzemní vrt, který bude sloužit
pro dodávku vody do jednoho nadzemního a třech podzemních zásobníků. Po zrekonstruování celé travnaté
plochy spočívajícím v chemické likvidaci starého trávníku, přeorání, srovnání celé plochy a navezení přibližně
500 tun štěrkopísku a provzdušnění této orniční vrstvy,
bude v jarních měsících vybudována podzemní závlaha
s výsuvnými postřikovači hrací plochy. Nakonec bude
provedena výsadba nového trávníku, umístěny nové
hliníkové branky a nové střídačky. Celkové předpokládané náklady budou kolem 700 tis. Kč. Takové jsou naše
plány, ale jak to všechno dopadne, můžete osobně zkontrolovat až v příštím roce. Také vám to všechno napíši
v dalším vydání Présku ve Slovu starosty, po schválení
rozpočtu městyse Polešovice.
Protože jsem s mnoha z vás 13. října na školní aka-
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demii oslavil 60. výročí otevření naší krásné základní
školy ve sportovním areálu, tak bych vám sem ještě rád
napsal historické informace, které předcházely plánování výstavby základní školy až po její dokončení. Tyto
informace jsem čerpal z obecní kroniky, která je uložena
v Moravském zemském archivu v Uherském Hradišti.

skému sboru, kteří na oslavu výročí naší základní školy
vystoupili s perfektním programem školní akademie.
Ze srdce vám všem přeji krásné a hlavně klidné Vánoce prožité v rodinném kruhu. Hodně zdraví, štěstí a
pohody do nového roku 2018
Váš starosta

Velké poděkování patří vedení školy a celému učitel-

Proslov starosty k 60. výročí školy ze dne 13. října 2017
„Krásné páteční odpoledne Vám všem!
Dnes slavíme 60. výročí základní školy. Škola je v nejlepších letech a v dobré kondici, rád bych vám přečetl něco
málo z obecní kroniky - jak probíhaly plány a výstavba naší
krásné školy. Kronika je uložena ve Státním okresním archivu v Uherském Hradišti, je velmi obsáhlá a podrobná,
tak jsem zápis asi z 15 stran zkrátil na 3.
Dne 4. června 1956 byla zahájena výstavba nové budovy základní školy, aby se tak naplnily třicetileté tužby
Polešovic, Vážan, Ořechova, Tučap i Nedakonic.
Co tomu všemu předcházelo?
Už při zřízení Měšťanské školy v Polešovicích výnosem
Zemské školní rady v Brně ze dne 21. září 1921 se obec Polešovice zavázala, že postaví novou vhodnou školní budovu, neboť 8 tříd dosavadní obecné školy vedle kostela, kde
je nyní dům s pečovatelskou službou, pro průměrně 520
žáků, bylo již dlouhou dobu neúnosných. Roky ubíhaly a
do toho ještě vstoupila II. světová válka.
Až v roce 1943 se obecní zastupitelstvo usneslo zřídit
fond, kde by se posílaly finanční prostředky. První vklad
byl 98 456 Kč a postupně se různými sbírkami od občanů
postupně zvětšoval.
Jelikož budova obecné školy jen chátrala a byla také
poškozena obvodová stěna výbuchem granátu, tak se 6.
června 1945 definitivně odsouhlasila výstavba nové školní budovy. Původně měla stát tam, kde jsou nyní bytovky
pod družstvem, ale rozhodlo se o lepším, tedy současném
umístění ZŠ. Fond sbírek byl ke konci roku 1945 zatím jen
371 172 Kč, což bylo pořád málo.
V období 1949 – 1953 nedoznalo řízení stavby nové
školy žádného pokroku a situace ve staré škole se stávala
rok od roku zoufalejší. V 8 místnostech se vyučovalo 14-16
tříd v celodenním provozu. Pro množství pomůcek přírodovědných, dějepisných i zeměpisných byly k dispozici dva
malé kabinety, které byly spíše přeplněným skladištěm.
Pro vyučování tělesné výchovy sloužil sál sokolovny.
Až na žádosti učitelů a bývalého vedení MNV přijela
v dubnu 1954 komise ze Státního úřadu plánovacího, ta

6

Polešovskej PRÉSEK

konečně uznala nutnost výstavby nové budovy za naléhavou a byl vypracován investiční úkol. Projekční práce
prováděl projekční ústav ministerstva školství a začala
se projektovat 17 třídní osmiletá, tehdy ještě střední škola. Architektonicky se měla přizpůsobit sousední budově
sýpek. Rozpočet na tuto stavbu byl 16 mil. Kč. Provedení
stavby bylo zadáno Pozemním stavbám Gottwaldov.
Symbolické položení základního kamene bylo naplánováno na 21.10.1956, tedy na den hodů v Polešovicích,
v místě již byly vybudovány sklepy a strop prvního patra.
K této ohromné slávě byla ustanovena zvláštní komise,
která měla mimo jiné zajistit finanční prostředky a byla
vykonána finanční sbírka mezi jednotlivými obcemi.
Polešovice daly 7664 Kč, Vážany 1050 Kč, Nedakonice 922 Kč, Tučapy 492 Kč a Ořechov nic. Celkem tedy
10 128,- Kč
Byla to velká sláva. Ohromný průvod vycházel od staré
školy s dechovou hudbou, přítomen byl i náměstek ministra školství i kultury a všichni vysocí představitelé státu,
kraje a okresu. Byli zde také přítomni přátelé ze Slovenska, z družební školy ze Slavošovic u Rožňavy. Proslovy nebraly konce a oslavy ukončil pan ředitel Antonín Hladný.
Jelikož se konaly právě hody, tak si zvolení stárci přišli pro
povolení přímo za předsedou MNV mezi slavnostní hosty,
kde způsobili nemalý rozruch.
Školní budova byla dokončena přesně v termínu a školní rok mohl být zahájen 2.9.1957 ráno v sále sokolovny.
S vyučováním se však nemohlo započíst, protože nebyl
upraven terén kolem budovy a také nebyla připojena voda.
V lednu 1958 byla provedena hloubková inspekce a byly
hlavně zjištěny nedostatky v ideologickém a politickém
růstu učitelů a v jejich nedostatečném výchovném působení
v duchu vědeckého světového názoru.
Konečně v sobotu 1. února 1958 se děti rozloučily se
starou školní budovou a za zvuků školní dechovky se odebral veliký průvod k nové školní budově, která přivítala
žáky svou novostí i krásou a účelovým zařízením. Nadšení
učitelů a dětí nebralo mezí, nikomu se z nové školy ani nechtělo domů.

V měsíci listopadu 1957 žáci a učitelé začali s výkopem
základů pro novou tělocvičnu školy. Její stavba pak pokračovala zvolna až do 1. září 1958, kdy byly práce na tělocvičně dokončeny. Montáž nářadí byla provedena až v červenci 1959 a vydrželo vše až do dnešních dnů, kdy právě
provádíme po 60 letech celkovou rekonstrukci tělocvičny.
Náklad na budovu tehdy činil ¾ milionu korun a na zařízení asi 50 000,- Kč.
Co se týká budovy školní kuchyně a jídelny, tak ta sloužila během stavby budovy školy jako sociální zázemí a
šatny pro pracovníky pozemních staveb Gottwaldov, byla
odkoupena za částku 70 000 Kč a předělána na školní kuchyň a jídelnu, místnost pro družinu mládeže a místnost
pro mateřskou školu, kde provoz začal od 1. září 1959.
Tak to bylo trochu z historie o začátcích budování tohoto celého školního areálu.
Co se týká již současnosti. V roce 2006 došlo k výměně
všech oken na budově školy a tělocvičny.
Za mého působení ve funkci starosty prvním projektem v roce 2007 byla rekonstrukce sociálního zařízení, jehož oprava byla z hygienických důvodů na prvním místě.
Získali jsme dotaci z národních zdrojů ve výši 3 mil. Kč a
práce byly provedeny přes prázdniny v roce 2007. Rekonstrukce se týkala všech záchodů a sprch v budově školy.
Celková investice vyšla na 3,6 mil. Kč
Další velmi nutnou rekonstrukcí byla celková oprava
areálu školního hřiště, který absolutně nevyhovoval potřebám výuky tělesné výchovy a různých školních aktivit.
Byl tedy v roce 2008 vytvořen projekt a bylo zažádáno
o dotaci z Regionálního operačního programu. Získali
jsme tak potřebnou dotaci ve výši 7,5 mil. Kč a od března
2009 se mohlo začít stavět. Práce byly ukončeny koncem
září 2009. Celkové náklady na tento školní areál činily
9,5 mil. Kč
Rekonstrukci školní kuchyně s jídelnou jsme projekčně začali připravovat v roku 2008, neboť hrozilo uzavření celé budovy hygieniky. Dotaci se nám pořád nedařilo získat, až v roce 2011, za velké pomoci pana Petra
Gazdíka, jsme získali dotaci z národních zdrojů ve výši
8 mil. Kč. Celkové investice se včetně vybavení vyšplhaly
na 11,5 mil. Kč.
V roce 2009 se začal připravovat projekt na rekonstrukci střechy školy, tělocvičny a spojovacího krčku, včetně zateplení obvodových plášťů a fasády. Práce začaly
v červnu 2012. Celkové náklady se vyšplhaly na 11,5 mil.
Kč a dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR byla
jen 4,8 mil. Kč, ale díky novému přerozdělení z rozpočtového určení daní jsme dokázali tuto akci zaplatit a doplatit v následujícím roce.

Jelikož končilo staré období dotací z evropských fondů,
a byla to poslední výzva na tento typ dotace, tak jsme v poslední výzvě z regionálního operačního programu v roce
2014 požádali o dotaci na projekt Revitalizace okolí ZŠ a
MŠ Polešovice. Zde jsme získali dotaci ve výši 4,5 mil. Kč
z celkových nákladů ve výši 5,5 mil. Kč. Tento projekt obsahoval nový chodník z Městečka ke škole až školce, všechny
chodníky a veškerou výsadbu stromů a keřů kolem ZŠ a MŠ.
Celkem se tedy investovalo za posledních 10 let do budov a areálu základní školy 42 mil. Kč.
Ještě bych chtěl vzpomenout poslední dva takzvané živé
projekty.
Rekonstrukce tělocvičny za cca 600 tis. Kč. Jedná se o
výměnu obložení stěn a novou sportovní plovoucí podlahu.
Při tom se vyměnily rozvody elektriky, byla provedena nová
výmalba a budou také vyměněny všechny dveře. Dotace je
ze Zlínského kraje cca 270 000 tis. Kč, tedy 50%.
No a největším chystaným projektem, který jsem vám
již vzpomínal koncem června na ukončení školního roku,
z již nového dotačního období z IROPu, je projekt pod
názvem Vybudování tří odborných učeben v podkroví ZŠ.
Momentálně škola bojuje s místem a získat dotaci na tento
projekt by nám a vám všem moc pomohla a vyřešily by se
alespoň částečně chybějící učebny pro děti. V půlce podkroví ZŠ vzniknou tři učebny. Jedna učebna informatiky,
druhá jazykovky a třetí bude kmenová třída. Dále tam budou toalety, dva kabinety, úložné prostory a venkovní skleněný výtah, takže škola bude celá bezbariérová. Od začátku roku netrpělivě čekáme na písemné oznámení, zda
jsme uspěli. Po získání dotace musíme provést co nejdříve
výběrové řízení na dodavatele stavby, aby práce začaly co
nejdříve. Bude to potom pro všechny docela náročné, ale
nejdůležitější práce bychom chtěli samozřejmě dělat během letních prázdnin. Jelikož venkovním výtahem přijdeme o učebnu dílen, již přes zimu budeme chystat projekt
na novou učebnu někde v šatnách blízko té stávající
Samozřejmě se každým rokem o prázdninách opravují
vaše učebny a kabinety, tak abyste se ve škole cítili co nejlépe, a každý den se ráno těšili do školy. Práce nebudou
a nemůžou na škole přestávat, pokud chceme zachovat
školu ve výborné kondici, jako je dnes a dál ji předávat našim následovníkům a třeba vašim potomkům
Tímto bych chtěl popřát naší škole, ať při každé
oslavě po deseti letech se vyčíslí částka, která se do ní
investovala a co se bude v následujících letech připravovat, aby naše škola vzkvétala a pořád žila.
Rád bych chtěl na závěr poděkovat dlouholeté paní
učitelce a bývalé ředitelce paní Jiřině Martykánové za
celoživotní práci, kterou pro naši školu vykonala a vykonávat ještě bude.“
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Podzim v mateřské škole
O prázdninách se v mateřské škole prováděly úpravy sociálních zařízení a tak na začátku školního roku
2017/2018 přišly děti do zcela nových moderních
prostor.
V personálním složení mateřské školy nastaly drobné změny. V současné době se o Vaše děti stará 8 učitelek, asistentka pedagoga a chůva.
Od druhé poloviny se v areálu školního hřiště rozléhaly z megafonu hodové písně. Pilně jsme cvičili se
42 dětmi taneční pásmo, abychom se zúčastnili Slováckých hodů s právem. I přes nepřízeň počasí děti zatančily a sklidily velký potlesk.
V listopadu proběhlo tradiční „dýňování“ a uspávání broučků. Letos byla akce rodiči obohacena
o dobroty pro děti. Počasí nám přálo, a tak poté, co
děti před školkou předvedly vystoupení s podzimní
tematikou, následovala ochutnávka domácích sladkostí. Akce se velmi vydařila, děkujeme všem rodičům za spolupráci!

S přicházejícím podzimem se každá z tříd vydala na
podzimní putování Polešovicemi, kdy někteří na kratší a někteří na delší trase poznávali a obdivovali krásy
podzimu. Na podzim jsme se často drželi hesla „Ať si
prší, ať si leje, nám to nevadí, kdo chce, ten si s nepohodou vždycky poradí“, oblékli jsme pláštěnky a vyrazili.
Každá třída také měla svou „drakiádu“.
Teď už se chystáme na Vánoce. S dětmi jsme pekli cukroví, v prosinci proběhnou besídky pro rodiče
a seniory. Chystáme se také na koledování po městyse
a zpívání u vánočního stromu.
V příštím roce 2018 připravujeme několik větších
akcí. Jako dvě hlavní bychom rádi zmínili projekt „Babičky čtou dětem“ a oslava 40 let fungování mateřské
školy. O připravovaných akcích se můžete dozvědět
prostřednictvím našich webových stránek.
Kolektiv mateřské školy přeje všem krásné vánoční
svátky, prožité v radosti a klidu s těmi nejbližšími.

Za mateřskou školu Lucie Friedlová

Podzim ve škole
Milí přátelé,
prázdniny uběhly jako voda. Vlastně jsme si jich ve
škole málem nevšimli. Sotva stihli žáci zpracovat zážitky
z týdenní exkurze do středních Čech nebo ze školy v přírodě, což byly největší akce konce minulého školního
roku, je tu školní rok nový a pěkně divoký. Již před koncem června jsme věděli, že nás od 1. září bude zase o
něco víc a proto jsme volné letní dny využili k dalším
úpravám interiéru školy, abychom vůbec měli nové žáky
a učitele kam usadit. Opravili jsme dvě školní družiny
tak, aby v nich současně mohly sídlit třídy, a kompletně
jsme předělali jeden kabinet. Dokončili jsme také rekonstrukci kanceláří školy. Byla z toho spousta stěhování a uklízení, ale v současnosti již máme téměř všechny
místnosti ve škole upraveny podle svých představ.
Slavnostní zahájení školního roku proběhlo tradičně
v amfiteátru. Přivítali jsme 37 prvňáčků, kteří tvoří dvě
početně ideální třídy. Od prvního září jsou také rozděleny 6. a 7. třídy. Loni jsem na tomto místě psal, že máme
12 tříd a začínáme mít problém s místem. K dnešnímu
dni máme již 15 tříd a v nich 290 žáků, z nichž asi 50
je na naší škole nových. Na nějaké dlouhé seznamování ovšem nebyl čas, neboť jsme na začátku října slavili
60. výročí otevření současné školy. Při této příležitosti
jsme připravili školní akademii a výstavu z historie, ji-
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miž jsme si toto jubileum připomněli. Akademie byla
koncipována jako průřez událostmi uplynulých šedesáti
let a současně jako pocta paní Jiřině Martykánové, která
naší škole zasvětila celý svůj život jako učitelka a dlouholetá ředitelka. Věřím, že její mise ještě zdaleka nekončí, protože má naší škole i dětem stále co dát a je stále
velmi platnou členkou učitelského týmu.
Jsme velmi rádi, že tyto akce zaujaly opravdu velké
množství návštěvníků a měly velmi dobrý ohlas. Ovšem
škola na podzim nežila pouze oslavami. Již v polovině
září proběhl další úspěšný ročník Atletického čtyřboje.
Tato akce je rok od roku větší. Konkurenci tentokrát
tvořilo deset škol z regionu. Přesto naši žáci získali řadu
trofejí a k tomu jistě také kontakty a zážitky ze sportem
nabitého dne. Motorem většiny sportovních aktivit je
paní učitelka Renata Šimková, která stojí také za spoluprací s Českým atletickým svazem a Českým olympijským výborem, která je velmi kvalitní a užitečná pro
celou školu. V září jsme si, mimo jiné, převzali odměnu
za vzornou účast v projektu Sazka olympijský víceboj –
sportovní vybavení v hodnotě 20 tisíc Kč.
29. září jsme si neudělali ředitelské volno, ale využili jsme tento den k dalšímu ročníku projektového Dne
stromů pro první stupeň. Žáci postupně prošli několik
stanovišť, kde pro ně byly přichystány aktivity s téma-

tikou lesa a stromů a jako památka na tento den byly
vysazeny v areálu školy čtyři lípy.
Naplno se také rozběhly exkurze, kterými se snažíme zpestřovat a zatraktivňovat výuku. Z těch nedávných stojí za zmínku návštěvy Brna, kam zamířili
postupně sedmáci a v listopadu také šesťáci a čtvrťáci.
Sedmáci navštívili zákulisí brněnského studia České
televize a brněnského výstaviště, kde měli jedinečnou
možnost nahlédnout i do běžně nepřístupných prostor.
Pro žáky šestých a čtvrté třídy byl připraven program
v planetáriu a v pavilonu Anthropos.
V rámci snah o zavádění nových metod výuky proběhl koncem listopadu ve druhých a třetích třídách projektový den, zaměřený na rozvoj spolupráce v matematice s názvem Počítáme společně. Smyslem je podpořit
společné řešení problémů, vzájemné učení a poznání
vlastní role při týmové práci. Myslíme si, že tento den
proběhl úspěšně a byl pro naše žáky užitečný, ale již
nyní mají paní učitelky nápady na nová témata a organizační změny, aby příští den společného učení byl pro
žáky ještě přínosnější.
K méně zábavným věcem ve škole patří postupné
nabíhání podpůrných opatření pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami. O tuto činnost se starají zejména výchovné poradkyně, které se postaraly o nákup
různých speciálních učebních pomůcek, tvorbu řady
individuálních vzdělávacích plánů i organizaci hodin
speciálně pedagogické péče. Ve škole též působí tři asistentky pedagoga a nově též školní asistentka, placená

z projektu „Šablony“. Zajímavá a užitečná je i tandemová výuka, tedy spolupráce dvou učitelů v jedné hodině,
kterou zkoušíme v rámci stejného projektu. Věřím, že
všechna tato opatření a práce s nimi spojená bude našim žákům k užitku.
Toto je stručné představení akcí, které již proběhly. Školní život ovšem nikdy nekončí, a proto připravujeme v nejbližším období další nové projekty, případně variace zavedených a úspěšných akcí. Mimo
jiné chystáme podání projektové žádosti do programu Erasmus+, z něhož bychom chtěli získat další
finance na jazykové vzdělávání a zahraniční výjezdy
žáků i učitelů. Chystáme další návštěvu zahraničních studentů z projektu Edison a žádost o podporu
inkluzivního vzdělávání Šablony II. V únoru se připravuje lyžařský výcvikový kurz pro žáky šestých a
sedmých tříd a v březnu další ročník tradičních Velikonočních dílniček.
Možností, jak podpořit vzdělávání vašich dětí je
spousta. Záleží vlastně pouze na množství času a energie, které jsme ochotni a schopni do vzdělávání investovat. Jsem velmi rád, že mám ve škole k dispozici skvělý
tým lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že jejich práce má
smysl. Na tomto místě bych chtěl všem zaměstnancům
ZŠ Polešovice za práci v roce 2017 poděkovat. Přeju
jim i všem našim rodičům, přátelům a podporovatelům
pevné zdraví v roce 2018 a pevné odhodlání a víru v dosažení jakýchkoli smělých cílů, které si vymyslí.

Radim Pikner 24. listopadu 2017

Čím se mohou pochlubit děti z Polešovjánku?
Polešovjánek se zúčastnil 2. ročníku Dětské folklorolympiády v sobotu 3. června 2017 ve Staré Městě
a umístil se na 3. místě. V sobotu 10. června děti vystupovaly na 5. ročníku Folklorního festiválku v Osvětimanech. Na vystoupení v programu Drmolic v neděli
18. června se děti předvedly s novým Pohádkovým pásmem, které se velmi líbilo. Pásmo obsahovalo ukázky
z Kocoura v botách, Čert a Káča, Hrnečku vař aj. a bylo
doplněno písničkami a tanečky. Na konci prázdnin se
Polešovjánek ukázal ještě ve starém složení na Vinařských slavnostech doma při vyhlášení vítězů TOP Vína
Slovácko 2017.
Od října je však soubor velmi omlazený, starší děti již
odstoupily a s novými se musí začít opět od začátku a
pomalu nacvičovat jednotlivé taneční kroky a také písničky. Není to lehké, ale doufám, že při Zpívání u vánočního stromu se naše vystoupení líbilo.

Scházíme se vždy v úterý v zasedací místnosti Úřadu městyse Polešovice. Druhý týden
v listopadu jsme si udělali lampiónovou výpra-
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vu za pokladem, cestou jsme měli 3 stanoviště
a na konci nás čekala sladká odměna - poklad a
teplý čaj.

Chtěli bychom ještě touto cestou poděkovat vedení
městyse Polešovice za podporu a také všem za přízeň.
Buďte s námi i nadále.

V úterý 5. prosince za námi přišel Mikuláš, ale o tom
napíšeme až v příštím čísle.

Jako každý rok i ten letošní Vám všem přejeme radostné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví, štěstí a jen samé radostné
události.

Příští rok bude Polešovjánek slavit 10. výročí svého
založení. Oslavu připravujeme na měsíc květen a tímto Vás již všechny srdečně zveme. Přesný termín včas
oznámíme.

Děti z Polešovjánku s vedoucí
Michaelou Otrusinovou

DRMOLICE z Polešovic
Premiérový pořad SVATOJÁNSKÉ ČAROVÁNÍ
jsme připravovaly již delší dobu. Byl tzv. „ve vývoji“,
pořád tomu něco chybělo, až konečně 18. června 2017
to vyšlo. K účinkování jsme přizvaly i mladé Florijánky,
nemohla chybět babka kořenářka ve výborném podání
Jitky Náplavové. A tak se v krásném přírodním prostředí
zahrady základní školy čarovalo ……….
„Bylinko malá, kdybych tě znala, jistě bych si mládenečka přičarovala!“
„Babko kořenářko, kdes chodila dnešní noci? „Sbírat
býlí na nemoci“
„Kdopak s tebou chodil, kdo tě lesem vodil? „ Nejmilejší přítel, sám svatý Jan Křtitel“
V tomto nedělním odpoledni vystoupili i naši hosté –
děti z Polešovjánku, malé sólistky Tina Vaďurová a Lucie
Holáňová, cimbalista Vojta Filípek. Přijel k nám ženský
sbor z Hrubé Vrbky a Plkotnice ze Suché Loze, mužský
sbor Lajbl z Kunovic doplněný o zpěváky ze Spytihněvi. Všichni si užívali krásného slunečného odpoledne
a dlouho se nesl večerním areálem zpěv a povídání. A
DRMOLICE ? Ty byly spokojené, všechno se povedlo a
podařilo se nám uspořádat v Polešovicích krásnou akci.

čapech a Osvětimanech. Na prosinec jsme dostaly pozvání do Nedakonic, kde ženský sbor Snrky slavil 10.
výročí. Připravily jsme si vystoupení na téma „Pod peřinou“. Rády zpíváme i pod vánočním stromem v Polešovicích. To se letos uskutečnilo 16. prosince 2017. Těšíme
se na setkání nejen o Vánocích, ale i na akcích v příštím
roce 2018. Přejeme Vám Všem hodně zdraví, spokojenosti, radosti a lásky. Jak říká jedno moudro, kde je láska – nechybí štěstí.

I další měsíce patřily zpívání – v září Slavnosti vína
v Uherském Hradišti, hody v Týnci na Podluží, v říjnu
Festival vůní a chutí na Rochúsu v Mařaticích, hody
v Polešovicích a listopadové zpívání pro důchodce v Tu-

„Dejme lásku každé chmuře, dejme lásku bolesti,
dejme lásku všemu zlému, promění se ve štěstí.“

Za Drmolice z Polešovic Dobromila Krysová

Vinařské slavnosti s vyhlášením TOP víno Slovácka 2017
10. ročník vyhlášení vítězů soutěže TOP Víno
Slovácka na Vinařských slavnostech v Polešovicích
s otevřenými sklepy se konal za hojné účasti 19.
srpna 2017. V soutěži, kterou už po desáté zorganizovala Agrární komora Uherské Hradiště s ředitelkou paní ing. Dagmar Gracovou a její pravou rukou
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Ludmilou Holíkovou, bylo ohodnoceno 111 přihlášených vzorků vín.
Vítězi se stali:
1. Vaďura Jaroslav, Ing., Chardonnay
2. Cícha Tomáš, Rulandské šedé

3. Šoustek Pavel, Chardonnay
Za kolekce vín byli oceněni:
1. Vaďura Jaroslav, Ing.
2. Šlechtitelská stanice vinařská Polešovice
3. Šoustek Pavel
V programu vystoupil taneční soubor Kunovjan, Drmolice z Polešovic, děti z Mateřské školy v Polešovicích,
Polešovjánek, mužský pěvecký sbor Chlapi z Vážan a
cimbálová muzika Dolňáci.

Celého programu a vyhlášení vítězů se zúčastnili vzácní hosté – Ing. Marian Jurečka – ministr zemědělství ČR,
pan Jiří Čunek – hejtman Zlínského kraje, Ing. Zdeněk
Jandejsek – prezident Agrární komory ČR, paní Margita
Balaštíková – poslankyně Parlamentu ČR a radní Zlínského kraje, starosta Uherského Hradiště pan Stanislav
Blaha, starosta Starého Města pan Josef Bazala, duchovní správce farnosti P. Jozef Červeň a další …
Na Vinařské ulici bylo otevřeno 10 sklepů a k dobré
náladě vyhrávaly dvě cimbálové muziky – Dolňáci a CM
z Milotic.

Hody 2017
Volení stárků proběhlo 22.9. na sokolovně. Byli zvoleni tito stárci, stárky a jejich pomocníci: starší stárkovská
dvojice: Daniel Pestl a Tereza Habartová s podstárky Janem Andrýskem a Vendulou Hrabcovou, mladší dvojice
stárků Jakub Vaculík s Janou Andrýskovou a jejich podstárci - Jakubův bratr Jan Vaculík a Anička Měšťánková.

ťánkové, ale musela počkat, protože zrovna v tu chvíli
začalo pršet. Přestávku v programu jsme si zpestřili
rozhovorem s hejtmanem Zlínského kraje panem Jiřím
Čunkem, který k nám do Polešovic zavítal na hody a pronesl pár hřejivých slov. Poté si Florijánky odzpívaly své
vystoupení na pódiu pod střechou a po nich vystoupily
Drmolice s uměleckou vedoucí Ivanou Vaďurovou. Na
sólo lajblistů a závěrečné vystoupení chasy, které opět
s chasou připravila a s nemalým úsilím secvičila Veronika Otrusinová (Verčo, dík!), už opět svítilo sluníčko. A
když starosta Ing. Michal Zapletal povoloval před úřadem městyse hody, po dešti již nebylo ani památky.

Hody se konaly 7. a 8. října a v sobotu ráno to vypadalo nadějně. Svítilo sluníčko a nálada byla veselá. Bohužel
po poledni se začalo mračit a již v průvodu na areál nás
překvapily drobné přeháňky. Jako první vystoupily děti
z mateřské školy, program připravily a s dětmi nacvičily paní ředitelka Jitka Oharková a paní učitelky Lucie
Friedlová, Lenka Koryčánková a Jana Orechovská. Po
vystoupení dětí ze základní školy pod vedením paní učitelky Jitky Ryndové se na své vystoupení chystala děvčata ze sborečku Florijánky pod vedením Leony Měš-

Hrála dechová hudba Straňanka a cimbálová muzika
Ohnica a vystoupilo celkem asi 150 účinkujících v tradičních krojích, za což všem zúčastněným, ale i jejich
rodičům a prarodičům děkujeme…

Dozvuky hodů

Mikuláš

Dozvuky se konaly za skvělé atmosféry na sokolovně
20.října. Za výbornou zábavu vděčíme především chase
a jejich rodičům, kteří si pro všechny zúčastněné připravili překvapení ve formě vystoupení. K dobré pohodě
přispěla skupina PRINZ.

Hodová chasa ukázala, že to s udržováním tradic
myslí vážně a vytvořila největší skupinku čertů a andělů
s Mikulášem.

TJ Polešovice připravuje:
30. 12. 2017: 3. Ročník předsilvestrovského výšlapu
„Zkratkou na Floriánku“

apod. Těšíme se. Přijďte se i Vy po vánočních svátcích
trošku vyvětrat!!!

Sraz: 30. 12. 2015 v 9:00 u cykloodpočívadla u vodojemu V Újezdech, půjde se ke kapličce u Tučap, pak do
Boršic, po cyklostezce do Stříbrnic (v hospůdce U Tygra
je domluveno občerstvení – pouze nápoje), pak kolem
srubu a rybníka V Loučkách ve Vážanech až na Floriánku. Tam bude připraven táborák na opečení špekáčků

10. 2. 2018: Šibřinky – necháme se překvapit, co si
pro nás hodová chasa přichystá….
12. 5. 2018: 33. ročník oblíbeného pochodu „Polešovská 25“

Za TJ Polešovice Mgr. Stanislav Uhlíř

Polešovskej PRÉSEK

11

Dál než sto metrů od tábora
Dál než sto metrů od tábora, tak jsme nazvali první
podzimní výpravu do Osvětiman, kam jsme se vydali
poslední víkend v září. Představa byla jasná, vytáhnout
paty „dál“ od Hájenky a pokud možno navštívit místa,
kde jsme dlouho nebyli, nebo které někteří z nás vůbec
neznali. Případně najít úplně nová zajímavá zákoutí.
A to se nám taky podařilo!
Není nad páteční večer strávený v Hájence, kde
v krbu praská dříví, a při tlumeném světle petrolejky
hrajete hry, ke kterým nepotřebujete žádnou elektroniku. „Jen“ kamarády.
Noc se přehoupla v ráno a po snídani a horkém čaji
jsme už byli nachystaní venku. Ač to kluci tušili, připomněli jsme si, že výprava bude kromě procvičování
skautských a zálesáckých dovedností v terénu (konkrétně orientace v terénu, příprava ohniště/závěsu k vaření,
uzlování a zdravověda) také zahrnovat zajímavosti o národě Vikingů. A právě Vikingové budou tématem celoroční hry, korunované letním táborem!
Cestou směrem Studánka a Zikmundky byla přečtena
první zajímavost o zmíněném národu, a to po dokončení
výzvy síly a obratnosti – trojskoku z místa. Nejúspěšnější
měl tu čest jednu ze zajímavostí sdílet s ostatními.

V blízkosti skály Vrtalky jsme si dali
čas na menší průzkum a setkání se
s mlokem skvrnitým. A než jsme vyrazili směr Kazatelna, rozehřáli jsem se
u týmové běhací soutěže spojené s uzlováním. Nejrychlejší
a nezručnější válečník přečetl:
Vikingové byli praktičtí válečníci a skutečně na svých helmách rohy ani křídla nenosili.
Samotného mě překvapilo, jak nováčci, kteří k nám
Skautům přešli po letošním táboře z Vlčat, vytrvale a bez
kňučení zvládali kopec až ke Kazatelně. Někteří ze “starých vlků” by si z nich mohli vzít příklad! Kazatelna byla
místem, kde jsme si improvizovanou hrou procvičili paměť- Poté jsme se vydali ke skalní stěně Kozel. A protože
kozel přece umí skvěle skákat, přímo se nabízelo z batohu
vytáhnout švihadlo a prověřit, jak si s takovým švihadlem
poradíme. Divili byste se tomu, že nejlepší místo ze skautů “vyskákal” David. Nevěřili byste, že tento náš kamarád
je trochu astmatik! To byl panečku zápal! Abych nezapomněl, Vlk skákal jako pravý kamzík – vysoko :-)
Navštěvu Klimentku jsme započali zkoumáním zvonkohry, jako klíči k zašifrované zprávě. Následně jeden ze
skautů přečetl všem, že:

I přes svou dobyvačnou povahu byli Vikingové hlavně zemědělci, farmáři a rybáři.

Mořeplavecký um by Vikingům mohl závidět, kde kdo.
Ameriku objevili asi o 500 let dříve než Christopher Columbus.

Po menším dobrodružství při hledání Zavadilky
a Vrtalky jsme našli nové místo. Pojmenovali jsme ho
Ještěrčí kámen, protože tak jsme se cítili, jako vyhřívající se ještěrky, jelikož zrovna svítilo sluníčko a dopadalo
na velké balvany skrz borovicové větve. Právě tam jsme
připravili ohniště na oběd. Jako správní lidi, nejenom
skauti, jsme po sobě v přírodě uklidili a ešusy v rámci
možností umyli.

A z Kliemetku už to šlo (jenom) „skopce“, kdyby byla
zima tak bychom se mohli svést po vzorku Vikingů na lyžích skoro až k Hájence.

Na období, ve kterém Vikingové žili, byli sami velmi čistotní, dokonce den připadající na sobotu nazývali “koupací
den”, znali břitvu, hřeben, pinzetu i lžičky na čištění uší.

Vikingové znali lyže a využívali je jako dopravního prostředku při cestování i při lovu. Lyžovali také pro zábavu.
Závěrem? Večeře nechyběla, výborná vepřová krkovice
s kořenovou zeleninou na vybraném koření, pečená pěkně
v troubě na bukovém dřevě. A stejně tak jako Vikingové
jsme to zbaštili rukama s tančícím ohněm v krbu za zády…

Štěpán Burda

Polešovické světlušky
Holky, které se nebojí ušpinit, zažít srandu a dobrodružství s dalšími stejně starými děvčátky a super vedoucími, navštěvují skautský oddíl světlušek u nás v Polešovicích. Scházíme se každý pátek v naší klubovně,
kde spolu hrajeme různé naučné hry i šifry, jako správné
světlušky se holky učí navzájem si pomáhat a společně
zvládají naše úkoly. Zábavné hry a soutěže také procvičují praktické dovednosti, které vedou k větší samostat-
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nosti. V průběhu roku pořádáme a účastníme se různých akcí, například: Tříkrálová sbírka, Den sesterství,
Vánoční krmení zvířátek v přírodě, Vánoční besídka,
Mikulášské přespání v klubovně a hlavně Letní tábor.
V současné době navštěvuje Polešovické světlušky
18 děvčátek ve věku 6-10 let.

Marika Jančíková

Výprava vlčat za Pokladem Elfů do Divoka
Letošní volno připadlo na pátek, což nahrávalo podniknutí výpravy vlčat do okolí Polešovic. I když počasí nebylo nijak
vlídné, sešlo se v klubovně ráno 8 kluků s velkým očekáváním,
co se bude dít. Poté, co zdolali tajnou šifru, se dozvěděli o Elfím pokladu v bájném Elfím lese. Nevěděli ovšem, kde se tento
les nachází, museli se proto vypravit na Skalu a u ovčí ohrady
hledat zvěda Nandora, který jim poradí kam dál. Na Skale je
ovšem čekalo nemilé překvapení, po zvědovi ani památka,
naopak červená barva na cestě značila krev, nezbývalo než se
vydat po její stopě. V remízku „U Včelína“ seděl u ohniště zraněný zvěd Nandor. Nejprve jej museli ošetřit, pak mu přinést
byliny na rychlé zotavení. Za odměnu dostali mapu, Tajnou
mapu s vyznačeným Elfím lesem, ze kterého se nikdo nevrátil ještě živý. Také jim zvěd předal ingredience do kouzelného
lektvaru, který byl další hádankou na jejich cestě s pokladem.
Mapa je dobrá těm, kteří se v ní vyznají, proto následoval
přesun na rozhlednu Floriánku, kde pohledem do okolí byla
mapa zorientována, bájný les Elfů ukazoval směrem k Buchlovu, hurá k Lípě u hnojáku!
Zvěd, který družinu doprovázel, prozradil malé maskování. Půlka listu ze stromu lípy připomíná tvar Elfích uší, každý
si vzal tedy list sebou, aby při vstupu do lesa byl chráněn před
lesními Elfy. Přibližně po 300 metrech od vstupu do lesa jsme
našli ideální místo k táboření. Stromy byly řídké ale mohutné,

vidět šlo do všech stran a hlavně byla po ruce dostatečná zásoba dřeva a smrkového šouší. Ihned se družina rozdělila na dvě
půlky, jedni chystali oheň na opékání špekáčků, druzí chystali
ohniště se závěsem na kotlík na vaření kouzelného lekvaru
proti lesním Elfům.
Netrpělivá vlčata se po jídle a vypití lekvaru rozběhla prozkoumat les, kdeže by ten poklad mohl být. Mezitím vedoucí
připravili poklad, označili území strážené lesními Elfy a už
se pískal nástup. Důsledně se vysvětlily pravidla hry a boj o
poklad mohl začít. Kluci museli utěkat na území obehnané
fáborkami a posbírat v tomto kruhu co nejvíc barevných papírků a odnést je k ohništi. Finta byla ale v tom, že strážci měli
šálu s koulí na konci a koho bacili, ten musel zpět k ohništi,
udělat 10 dřepů a pak mohl teprve vyrazit zpět pro poklad. Čas
byl omezený, po 10 minutách hra skončila. Spočítaly se papírky, které se pak směnily za sladkosti. Poklad byl nalezen bez
větších ztrát. Uklidilo se, pobalilo se a vyrazili jsme spokojeně
domů. To ale ještě kluci netušili, že za týden je čeká v klubovně další zašifrovaná zpráva obsahující „pomstu“ lesních Elfů,
protože ukrást poklad nemůže projít bez postihu...

Dominik Janík
Více fotek a informací naleznete na
www.polesovice.skauting.cz

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 národ-

ností, 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)
Letos Betlémské světlo budeme roznášet opět na Štědrý
den od 9.00 hod.

Duchovní okénko
Slova papeže Františka o svatosti:

„Potřebujeme světce bez klerik a závojů.
Potřebujeme světce v džínách a teniskách.
Potřebujeme světce, kteří jdou do kina, poslouchají
hudbu a procházejí se se svými přáteli a kamarády.

Potřebujeme moderních světce, světce XXI.
století, kteří vytvářejí svou duchovnost pro tuto
dobu.
Potřebujeme takové světce, kteří jsou zavázáni
a odhodláni pomáhat chudým a potřebným.

Potřebujeme světce, kteří Boha dávají na první místo, ale vynikají i na vysoké škole.

Potřebujeme ve světě žijící světce, ve světě se posvěcujícich světců, kteří se nebojí žít
ve světě.

Potřebujeme světce, kteří si najdou čas na každodenní
modlitbu a jsou schopni čisté lásky, nebo posvěcují čistotu.

Potřebujeme světce, kteří pijí Colu, jedí hot-dogy,
používají internet a iPod.
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Potřebujeme takové světce, kteří milují eucharistii
a nestydí se o víkendu pít pivo nebo jíst pizzu se svými
přáteli

Potřebujeme takové světce, kteří žijí v tomto světě
a umí si vychutnat dobré a čisté věci tohoto světa, ale
přece se nestanou světskými ...“

Potřebujeme takové světců, kteří mají rádi kino,
divadlo, muziku, tanec a sport.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se jakkoliv
zasloužili o hladký a povedený průběh Lidových misií
ve dnech 8. - 19. 11. 2017

Potřebujeme společenské světce, kteří jsou otevření,
normální, veselí a jsou dobrými přáteli.

Za ŘKF Polešovice Jitka Střižíková

Orel Polešovice
Čihošť
Dne 28. září 2017 členové Orla župy Velehradské, farníci a členové jednoty Orla Polešovice s jejich rodinnými příslušníky se zúčastnili Národní svatováclavské pouti ve Staré
Boleslavi.
Po mši sv. a prohlídkách kostelů jsme jeli do Čihoště, která je označována geometrickým středem republiky a známá
hlavně díky knězi Josefu Toufarovi. Před farním kostelem
Nanebevzetí Panny Marie jsme byli srdečně přivítání předsedkyní Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie paní
Věrou Kovandovou a MUDr. Stanislavou Brhelovou. Víska
Čihošť se třemi stovkami obyvatel se stává poutním místem,
naprosto spontánně. P. Josef Toufar spravoval farnost od dubna
roku 1948. Narodil se 14.7.1902 v Amolci u Jihlavy.
Psal se rok 1949 a v čihošťském kostele Nanebevzetí Panny Marie byla sloužena mše svatá. Století se blížilo ke svému
zlomu a do Štědrého dne chybělo třináct dní. Sváteční nálada
pomohla čihošťským věřícím ještě citlivěji při bohoslužbách
vnímat nenadálé pohyby oltářního kříže, který se vychyloval. Tento jev pozorovalo devatenáct farníků. Pohyby křížku
se opakovaly ještě několik dalších dnů. Pana faráře lidé měli
rádi, byl upřímný, veselý, nezkazil žádnou legraci, pomáhal
lidem s prací. Zpráva o zázraku se rychle šířila a do Čihoště
přijíždělo velké množství věřících i církevních hodnostářů.
To však nesnesl komunistický režim. Byl vykonstruován
politický proces proti představitelům katolické církve, na
jehož konci byla brutální smrt faráře Josefa Toufara. Tento
nevysvětlitelný „zázrak“ byl tehdejší StB podsunut zdejšímu
faráři Josefu Toufarovi. Sedmačtyřicetiletý P. Josef Toufar je
ve večerních hodinách 28. ledna 1950 unesen tajnou státní
bezpečností z čihošťské fary a odvezen do valdického vězení. Josef Toufar se stává číslem 8016. Zatčeni jsou i někteří
jeho spolupracovníci z farnosti a okolí. Jenže něco „neklape“,
technikům od StB se v čihošťském kostele podvodný mechanismus nedaří sestrojit tak, aby fungoval, a kněz Josef Toufar
v promrzlých valdických kobkách bude po následující čtyři
týdny trápen a sadisticky ubíjen k smrti. Odmítl se podvolit
nátlaku StB a zradit svědomí církve. Nemá se k čemu přiznat, je nevinný. Dne 30. ledna 1950 po zasedání pléna ÚV
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KSČ prezident republiky Klement Gottwald dal příkaz rychle proces vyšetřit a přísně potrestat. Vězněný kněz je v kobce
trápen hladem, žízní, zimou, poléván studenou vodou a stále
vyslýchán.
Vězněný premonstrátský opat Vít Tajovský, který byl
zatčen v souvislosti s P. Toufarem a byl také vyslýchán ve
valdické kobce později vypověděl: „Toufara jsem slyšel
z cely zpívat náboženskou píseň a mariánské invokace a asi
dvakrát jsem ho slyšel volat něco v tom smyslu: Už dost! Už
nemohu, já jsem nic neudělal!“ V den komunistického převratu 25. února 1950 umírá mučednickou smrtí venkovský
kněz Josef Toufar kolem půl deváté večer ve věku nedožitých osmačtyřiceti let. Mrtvé tělo bylo zahrabáno pod jiným
jménem do společného šachtového hrobu č. 16 u severní zdi
hřbitova v Praze – Ďáblicích.
Zásluhou zdejších farníků byl po „sametové revoluci“ odhalen P. Josefu Toufarovi, ale i dalším stíhaným a mučeným
farářům památník u zdejšího kostela. Slavnostní odhalení
památníku se konalo 22. září 1990. Mši svatou sloužil biskup
ThDr. Karel Očenášek z Hradce Králové a opat želivského
kláštera Vít Tajovský. Obec byla v tento den plná lidí, jak ještě
nikdy nebyla.
Čtvrt století po zhroucení komunismu a v čase, kdy jsme
si připomínali pětašedesát let od smrti Josefa Toufara, došlo
13. listopadu 2014 na svátek sv. Anežky České k nalezení těla
a exhumaci kněze Josefa Toufara. Jeho ostatky jsou uloženy
v čihošťském kostele. Na náhrobní desce můžeme číst slova, která P. Josef Toufar pronesl poslední den roku 1949 jako
výzvu i povzbuzení: „Žijeme tak, jako bychom již dnes
zemřít měli. Žijeme pečlivě jako moudří a vykupujeme
si časem vezdejším život věčný“. Kříž se stal jeho cestou.
Do posledních dní, do posledního dechu jej nesl a hájil.
Chtěla bych tímto ještě jednou poděkovat paní Věře Kovandové a MUDr. Stanislavě Brhelové za jejich slova o historii čihošťského kostelíka a knězi Josefu Toufarovi. Díky
za prohlídku fary s exponáty a pozůstalosti po P. Josefu
Toufarovi.
Marie Verbíková, jednota Orel Polešovice

FICEP CAMP
Letošní Ficep camp se konal 29. 7. – 5. 8. 2017 ve francouzské Hermancii na břehu Ženevského jezera. Odjížděli
jsme z Brna autobusem do Ženevy. Na Zvonařce na 13 dětí
(9 holek a 4 kluky) čekali naši vedoucí Ingrid s Honzou. Cestou jsme se všichni poznávali. Při příjezdu do Ženevy nás
čekali francouzští delegáti, kteří nás odvezli do tábora. V táboru bylo zastoupeno pět národů – Češi, Němci, Rakušané,
Francouzi a Rumuni. Během pobytu jsem si nejvíc rozuměl
s Francouzi i Rumuny. Uvědomil jsem si, jak je důležité umět
angličtinu, a řekl jsem si, že se na ni musím učit ještě více,
abych ji lépe uměl a dorozuměl se. Při pobytu v Hermancii
jsme kromě stolních her hodně sportovali, stavěli vor, jezdili
na kajacích a koupali se v Ženevském jezeře.
Každý národ měl představit nějaký svůj klasický sport.
My jsme představili hraní kuliček. Navštívili jsme města
Ženeva a Annency. Při večeru národů (Evening of nations)
jsme předvedli Youtubery a zahráli večerníčkové pohádky
(Pejsek a kočička, Pat a Mat, Mach a Šebestová, Víla Amálka, Krteček a Ferda Mravenec). K táboru patří i posezení
u táborového ohně, diskotéky.

Letošního Ficepu jsem se účastnil poprvé a moc se mi
líbil. Program byl pestrý, vedoucí byli skvělí. Patří jim poděkování, že na nás dávali pozor a věnovali se nám. Táborovým
pobytem jsem získal mnoho dalších kamarádů, se kterými
jsme ve spojení na sociální síti Facebook. Už teď se těším na
Ficep 2018, který by měl proběhnout v Rumunsku.
Marian Brhel, Orel jednota Polešovice

Z činnosti 1. FC Polešovice
Rok 2017 se nám nezadržitelně blíží ke svému konci
a není zrovna špatné, zkusit si zhodnotit jaký byl, co se podařilo a kde máme rezervy a jak velké. Možná to zkusím
vzít trochu zeširoka, vzhledem k tomu, že jsme posledních
pár let neměli žádný příspěvek v présku.
Na konci roku 2015 prošel klub 1. FC Polešovice poměrně razantní proměnou. Na valné hromadě byl zvolen nový
výkonný výbor ze členů, kteří si řekli, že je třeba polešovický
fotbal dostat na lepší úroveň, dostat ho tam, kam historicky
patřil, což určitě téměř sestupové příčky v Okresní soutěži
rozhodně nebyly. Dalším bodem, na který jsme se museli
zaměřit, byl rozvoj mládeže. Měli jsme děti v přípravce, ale
úplně chyběli žáci a dorost. Tedy chyběli hráči, kteří by
nám časem měli doplňovat „A“ mužstvo a měli by udržet a rozvíjet fotbal v Polešovicích. Stál před námi tedy
daleko složitější úkol než udržet Okresní soutěž, a který
pokud nezvládneme, můžeme se s fotbalem v Polešovicích rozloučit. Bohužel ale vše nejde jako mávnutím
kouzelného proutku. Okresní soutěž se podařila udržet.
Dětí se nám přihlásilo tolik, že jsme byli schopní nahlásit mladší a starší přípravku. Na žáky jsme stále ještě neměli dostatek hráčů a museli čekat, až nám dorostou děti
z přípravky. To se v sezóně 2016/2017 podařilo. Bylo to
sice s odřenýma ušima, ale Polešovice měli a stále mají
po dlouhých letech žákovskou soutěž, přípravku a taky
„benjamínky“, což jsou mladší děti od 3 do 5 let, kteří se

už připravují na kariéru polešovických fotbalistů a budeme moci v brzké době založit dorost a taky postupně
doplňovat „A“ mužstvo, které po spanilé jízdě v ročníku
2016/2017, kdy ztratilo pouze dva body za jednu remízu,
konečně po dlouhých dvaceti letech postoupilo. Postoupilo do Okresního přeboru. Aby nedošlo k nepochopení,
Polešovice hráli Okresní přebor naposledy před 4 lety,
ale to bylo po sestupu z krajské soutěže, poslední postup
Polešovice zažili v roce 1997 a to do Divize.
To, že se v Okresním přeboru kluci neztratí, bylo jasné.
Měli jsme sice trochu vlažný start, ale postupem času jsme
se v soutěži zabydleli a aktuálně jsme na druhém místě
s jedním zápasem k dobru.
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Ale aby všechno nevypadalo jako naprostá idylka, potýkáme se i my s problémy a to hlavně u mládeže. Vždy nám
vyskočí nějaký kostlivec ze skříně. Dost často se nám stává, že nám děti přetahují jiné teamy. Hlavně Staré Město je
v tomto velkým přeborníkem. Po přihlášení žáků v prvním
roce nám vzalo 3 kluky a my měli co dělat, abychom vůbec
do soutěže nastoupili. Další rok už jenom 2, ale zase toho
nejlepšího, který je aktuálně nejlepším střelcem Starého
Města a pak nadějného fotbalistu, který měl už žáky doplňovat. Takový je ale život a my se s tím snažíme bojovat.
Bojujeme a zatím vyhráváme. A to hlavně díky lidem,
kteří polešovickému fotbalu pomáhali a pomáhají. Nebudu jmenovat všechny, ale chtěl bych, aby tady zaznělo, že
bez některých z nich by polešovický fotbal nebyl. Jsou to
lidé, kteří založili anebo pomáhají udržovat mládež v Polešovicích. Ti, kteří jsou schopni si ze svého volného času
urvat něco pro druhé a nečekat za to velké díky. Historicky
to byl hlavně Vlastimil Bačák, který tady po dlouhé době
založil přípravku a hlavně ji rozvíjel a udržel. Sám by to ale

nezvládl. Velký dík patří taky Jakubu Pavelovi, Marianu
Berkovi, Zdeňku Martykánovi, Marku Lapčíkovi, Tomáši
Slukovi, Radku Bartošíkovi a Michalu Zámečníkovi. V neposlední řadě musím poděkovat našim fotbalistům, ale
také vedení městyse, které nám zrekonstruovalo kabiny.
Aktuálně připravujeme nové fotbalové hřiště s automatickými závlahami.
Pokud by se k nám měl ještě někdo chuť přidat a pomoci
třeba s trénováním, budeme velmi rádi.
Moc vám i těm, které jsem nezmínil, aby se nejednalo
o výlet do jmenného seznamu, ještě jednou z celého srdce
děkuji. Bez vás by fotbal v Polešovicích neměl šanci se nadechnout a žít.
Všem fotbalistům, jejich rodičům, fotbalovým nadšencům a Vám všem přeji hlavně hodně zdraví, úspěchů
a štěstí v roce 2018.
Tomáš Bartošík, prezident klubu 1. FC Polešovice

Myslivecký spolek Slovácko Polešovice
Končí čas lovů a nastal čas zimního krmení zvěře
Polešovičtí myslivci v letošním roce konali dva hony
na drobnou zvěř. Lovili se především bažanti a ve vinicích, sadech a v blízkosti zahrad i několik zajíců z důvodu omezení škod okusem. Do konce roku pokračuje
odlov srnčí zvěře, také zde se snažíme odlovit kusy ve vinicích, kde způsobují při vyšší koncentraci škody.

Myslivci přejí všem spoluobčanům klidný průběh nastávajících svátků i šťastné vykročení do roku 2018.
Popřejme to také naší přírodě a dle možností usnadněme zvěři, ale i ptactvu na zahradách a dvorech překonat náročné zimní období.

Ing. Ivan Burda, hospodář MS

Proč je důležité třídit staré elektro?
Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc.
Víme, co se starým papírem, plasty i sklem. Přesto
ale mnozí z nás zapomínají při úklidu vyčlenit staré
elektro. Spotřebiče přitom obsahují nebezpečné látky jako například rtuť, olovo nebo kadmium. Ty se
na klasické skládce uvolňují do půdy, vody a ovzduší
a poškozují tím životní prostředí. Pokud ale vhodíte
drobné elektro do červených kontejnerů, poputují
přímo do recyklační linky, kde se z nich pomocí různých separací získávají původní suroviny a materiály ke znovuvyužití.
Červené kontejnery v našem městysu naleznete na sběrném místě na Městečku za trafikou
a u Zeasu.
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Co patří do červených kontejnerů?
mobilní telefony, vysílačky, navigace;
přehrávače mp3, diskmany, rádia; notebooky, klávesnice, myši;
baterie a nabíječky, kalkulačky, budíky;
elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti;
menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače,
mixéry, drtiče ledu, rychlovarné konvice aj.);
fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky;
žehličky, ruční vysavače a další elektrospotřebiče do
velikosti 40 × 50 centimetrů.

Mateřská škola Polešovice

studium bylinek - oddělení Žabičky

návštěva sv. Mikuláše s družinou v oddělení
Sluníček

úklid listí

podzim ve školce

dýňování

Beseda se seniory

P. Jozef Červeň na besedě se seniory

beseda se seniory v sále sokolovny 23. 11. 2017

kulturní program na besedě se seniory - kouzelník Jiří Hadaš

Investiční akce
městyse

rekonstrukce podlah a obložení
stěn v ZŠ Polešovice

na akci Pořízení malotraktoru pro hospodaření v lesích městyse
Polešovice získal městys dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 –
2020 z programu Technika a technologie pro lesní hospodářství od
Státního zemědělského intervenčního fondu

oprava kostelní zdi

oprava opěrné zdi pod DPS

oprava opěrné zdi pod DPS

Misijní neděle

účastnici misijní mše svaté s misionáři v neděli 19. listopadu

Základní škola Polešovice

dojemné chvíle na slavnostním zahájení školního roku - 4. 9. 2017

reprezentace školy na tradičním atletickém čtyřboji - 22. 9. 2017

Akademie školy u příležitosti oslav 60. výročí otevření školní budovy - 13. 10. 2017

Ohlédnutí za rokem 2017 s dobrovolnými hasiči

exkurze žáčků MŠ v hasičárně 16. 3. 2017

hasiči se podíleli na organizaci FECHTL
CUP Floriánka 6. 5. 2017

20. 5. 2017 pořádali hasiči okrskovou soutěž v požárním sportu na školním hřišti

okrskové soutěže se poprvé letos zúčastnili i dětské družstva z Kostelan, Tučap
a Nedakonic

24. 6. 2017 pořádali hasiči 3. ročník lávky

2. 9. 2017 hasiči uspořádali tradiční ukončení prázdnin pro děti se spoustou stanovišť
a disciplín

Skautské akce

Myslivecký spolek Polešovice

skauti na výpravě v Osvětimanech

hon

vlčata v Divoku

přikrmování zvěře
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