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Letecký pohled na střed Polešovic zachytil pan Ladislav Matucha

Investiční akce 2015 - 2018

Vybudování asfaltové cesty na Suchém řádku

Pohled
na schodiště
ke kostelu

Rekonstrukce střechy a podkroví úřadu městyse

Rekonstrukce chodníků na Salajce

Cyklostezka Polešovice - Nedakonice

Investiční akce 2015 - 2018

Rekonstrukce střechy skautské klubovny

Výměna bezdrátových hlásičů

Obnova chodníků na hřbitově

Nová podlaha a obklad stěn v tělocvičně ZŠ

Investiční akce 2015 - 2018

Rekonstrukce ulice Vinařská

Oprava zdi a vstupní brány u kostela

Výstavba dětského hřiště pod rybníkem

Nová komunikace na Zbořisku

slovo STAROSTY
Vážení občané městyse Polešovice,
Opět se po čtyřech letech blíží doba komunálních
voleb a znovu budete stát před rozhodnutím, komu svěříte vedení městyse na další čtyři roky. Dovolte, abych
shrnul, co všechno se nám podařilo v tomto období.
Zrealizovali jsme řadu akcí, které byly hrazeny z rozpočtu městyse, nebo v rámci dotace z národních zdrojů
a strukturálních fondů z Evropské unie.

Rok 2015
- Rekonstrukce místní komunikace v části Zbořisko
II. etapa-investice 1,4 mil. Kč
- Rekonstrukce místní komunikace v části Suchý
řádek – investice 2,9 mil. Kč
- Nové podzemní rozvody NN a LED veřejného
osvětlení v ul. Suchý řádek a ul. Školní I. etapa– investice do VO - LED světel 1,4 mil. Kč
- Cyklostezka Polešovice - Nedakonice– investice
6,1 mil. Kč, kde dotace ze SFDI byla 85% uznatelných nákladů
- Schody pod kostelem s novou kanalizací, osvětlením, výsadbou zeleně a mobiliářem– investice 2,1
mil. Kč
- Pořízení kompostérů na kompostování biodpadů
pro občany – investice 1,5 mil. Kč dotace ze SFŽP
byla ve výši 90 %
- Dokončení rekonstrukce střechy a podkroví úřadu městyse – investice 1,3 mil. Kč

Rok 2016
- Rekonstrukce místní komunikace v části Míšky –
investice 3,3 mil. Kč
- Nové podzemní rozvody NN a LED veřejného
osvětlení v ul. Míšky– investice do VO - LED světel
1 mil. Kč
- Dokončení cyklostezky Polešovice - Nedakoniceinvestice 1 mil. Kč
- Rekonstrukce chodníku na Salajce- investice 4,2
mil. Kč z toho dotace ze SFDI byla ve výši 85%
uznatelných nákladů
- Rekonstrukce střechy skautské klubovny I. etapa
– investice 0,6 mil. Kč
Rok 2017
- vNákup malotraktoru Landini pro lesní hospodářství – investice 1 mil. Kč, dotace ze SZIFu byla 50
% uznatelných nákladů
- Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ I. etapa–
investice 0,8 mil. Kč
- Rekonstrukce tělocvičny ZŠ– podlahy a obkladu
stěn – investice 1 mil. Kč dotace od Zlínského kraje 0,3 mil. Kč
- Rekonstrukce střechy nad skautskou klubovnou

-

-

II. etapa – investice 1,1 mil. Kč
Projekt na protipovodňová opatření – výměna
všech bezdrátových hlásičů – investice 3,6 mil.
Kč, dotace ze SFŽP byla 70 % všech uznatelných
nákladů
Rekonstrukce ul. Vinařská I. etapa- investice 1,7
mil. Kč
Rekonstrukce ul. Zbořisko III. etapa – investice
1,9 mil. Kč
Rekonstrukce hřbitova I. etapa – investice 1,5 mil.
Kč

Rok 2018
- Nákup traktoru Zetor Proxima 90– investice 0,9
mil. Kč
- Nová místní komunikace vč. chodníků v ul. Díly–
investice 4 mil. Kč
- Nové podzemní rozvody NN a LED veřejného
osvětlení na ul. Školní II. etapa a ul. Nová čtvrť- investice 1 mil. Kč
- Rekonstrukce místní komunikace Nová čtvrť – investice 2,8 mil. Kč (bude dokončena do konce roku
2018)
- Rekonstrukce chodníku a kanalizace na ul. Školní
II. etapa – investice 2,3 mil. Kč, dotace z IROP na
chodník, 80% uznatelných nákladů
- Rekonstrukce plynové kotelny MŠ a DPS č.p. 682–
investice 0,8 mil. Kč
- Nákup domu č.p. 241 (na penzion a společenskou
místnost)– investice 2,5 mil. Kč
- Rekonstrukce hřbitova II. etapa– investice 1,7 mil.
- Rekonstrukce fotbalového hřiště vč. závlah a vrtu
na vodu – investice 1,3 mi. Kč
- Rekonstrukce výdejen jídla v MŠ – investice 0,5
mil. Kč
- Začátek prací na projektu: „Vybudování odborných učeben a zajištění bezbariérového přístupu
ZŠ Polešovice– celková investice 28 mil. Kč – dotace z IROP EU 90 % uznatelných nákladů, projekt
bude dokončen v srpnu 2019
Celkem se proinvestovalo do větších investic do infrastruktury a majetku městyse 57,2 mil. Kč bez posledního projektu za 28 mil. do základní školy.
Pěkné podzimní dny
Váš starosta
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Ohlédnutí za Vinařskými slavnostmi
s vyhlášením TOP Víno Slovácka 2018

Městys – co ještě chystáme do konce roku:
• Oslava 100. výročí vzniku republiky – 28.10.2018
• Beseda se seniory- termín bude upřesněn
• Zpívání u vánočního stromu – 15.12.2018
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Tělovýchovná jednota:
Blíží se hody – 13. a 14.10. - a do poslední chvíle nebylo jasné, jakým způsobem budou letos probíhat. Nebyli
totiž stárci. Teprve začátkem měsíce září se naštěstí našli dva odvážlivci - Lucie Korvasová a Jan Andrýsek, kteří budou letos na hody a vlastně celý rok plnit povinnosti za dva páry. Těmto dvěma statečným přislíbili svou
pomoc podstárci Jana Vaďurová s Markem Mošťkem
a Vendula Hrabcová se Samuelem Pestlem. Hrát bude
oblíbená dechová hudba Straňanka a cimbálová muzika

Ohnica. Slíbit Vám můžeme i vystoupení dětí z mateřské školy, základní školy, Drmolic, Florijánek i lajblistů.
Tak teď enom hezké počasí a hody možou začat…
Za 14 dní po hodech 27.10. se budou konat Dozvuky,
hrát bude kapela MOTÝL BAND.
30.12. nás čeká další ročník oblíbeného předsilvestrovského výšlapu „Zkratkou na Floriánku“. Všichni
jste zváni a těšíme se na Vás…
Stanislav Uhlíř, předseda TJ Polešovice

Projekt polešovské školy mezi třemi nejlepšími v Evropě
Jedním z cílů práce v naší škole je najít pro každé dítě
prostor, kde by mohlo vyniknout a zažít osobní úspěch.
Ve škole máme spoustu nadšených a šikovných dětí,
které věnují svůj čas po vyučování různým zajímavým
sportům. Často se to o nich ani neví a to je škoda. V průběhu loňského školního roku vznikl nápad, využít jejich
znalostí a zkušeností ke zkvalitnění hodin tělocviku. Cílem je inspirovat a motivovat další děti ke sportu, a tak
měli žáci možnost zažít třeba házenkářský nebo šermířský trénink. Tím to ovšem neskončilo.
Jelikož máme nadstandardní vztahy s Českým olympijským svazem a v rámci projektu Sazka olympijský
víceboj patříme k nejlepším v republice již několik let,
byli jsme osloveni, abychom tento náš projekt přihlásili za Českou republiku do celoevropské soutěže 2018
#BeActive Education Award.
V uplynulém týdnu jsme byli informováni, že projekt
bude oceněn mezi třemi nejlepšími v Evropě, a dvě naše
učitelky pojedou na galavečer do bulharské Sofie toto
prestižní ocenění převzít.
A co z toho mají žáci? Součástí ocenění je i příjemná
dotace 5 – 10 tisíc Euro od Evropské komise. Proto můžeme už nyní přemýšlet, jaké další sportovní vybavení
do školy pořídíme.
Sport a aktivní trávení volného času považujeme za
nejlepší cestu, jak dostat děti od počítačů a sociálních
sítí do reálného světa mezi skutečné lidi. Věříme, že
z toho bude mít užitek celá obec, protože aktivní, sebevědomí a fér hrající občané jsou základem spokojeného
života komunity.
Hlavními postavami v tomto projektu jsou Renata
Šimková a Zuzana Nedorostková. Velký dík patří také
Pavle Kubišové za kompozici projektové žádosti a Ireně
Bělohradové za její anglickou verzi.
Radim Pikner

Žáci ZŠ na cestě za evropskou
kulturou a poznáním
Co myslíte? Jak by šlo propojit zeměpis, dějepis, matematiku, cizí jazyky, občanskou výchovu, český jazyk a
sociální a komunikační dovednosti naráz? Upevnit národní cítění, rozvinout kosmopolitní smýšlení a zároveň
uspokojit cestovatelského ducha a vyzkoušet zážitkové
vyučování? Že nevíte? My jsme na to přišli!
Již v minulém roce se na 2. stupni naší základní školy
totiž zrodila myšlenka poznání nám autobusem dostupných hlavních měst blízkých států i naší země. Dali jsme
hlavy dohromady a výsledkem byla čtyřletá rozvaha,
během níž by se naši žáci v šestém ročníku měli podívat
do Bratislavy, sedmáci navštívit Vídeň, osmáci potom
Budapešť a deváťáci matičku Prahu. I vedení naší školy
bylo tomuto dlouhodobému záměru nakloněno, a protože se snažíme držet zásady, že od úmyslu k činu není
daleko, už v září tohoto školního roku se 4 třídy ze dvou
ročníků vydaly vstříc novým zážitkům.
Nejprve se sedmáci podívali do Vídně. Program, který absolvovali, nesl honosný název, Habsburská Vídeň.
Už při cestě do Rakouska je pan průvodce seznámil
se základními informacemi o exkurzi a také se zeměpisnými informacemi o Rakousku a jeho hlavním městě.
Celá exkurze se skládala ze 3 částí. V první části navštívili
zámek Schőnbrunn, Neptunovu fontánu, kolonádu Gloriettu, prošli si zahrady. Ve druhé části komentovaná
prohlídka pokračovala do centra historické Vídně, kde
viděli památník Marie Terezie, Heldenplatz, Hofburg,
Dóm sv. Štěpána, památník Alžběty Bavorské – Sissi aj.
Všechno pan průvodce provázel zajímavými příběhy,
a tak se žáci dozvěděli mnohé ze života Marie Terezie či
Sissi, zajímavosti o historických památkách, o typických
jídlech Vídeňáků. Po dvou částech následovala hodinová
pauza na nákup nezbytných suvenýrů, někteří ještě zamí-
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řili prohlédnout si kostel, jiní nakoupit typické Mozartovy
koule. Poslední část, na kterou se všichni moc těšili, byla
návštěva Prateru – největšího zábavného parku ve střední Evropě, kde se všichni do sytosti vyřádili. Pak už je čekala jen zpáteční cesta domů.
Dva dny poté se osmáci vypravili také na cesty, cílem
jejich byla Budapešť, perla na Dunaji. Mnoho informací
o tomto hlavním městě jim řekl pan průvodce rovněž již
v autobuse. Sami na vlastní oči pak viděli, že město dělí
na dvě poloviny řeka Dunaj. Část Budín je historická, nachází se zde mnoho památek z raného i vrcholného středověku. Oni jí prošli a viděli Prezidentský i Královský palác, Matyášovu bránu, Rybářskou baštu, chrám svatého
Matyáše i jeho fontánu, sochu svatého Štěpána, prvního
krále uherského království, který byl korunován už roku
1000 n. l. Zajímavým zakomponováním nové architektury do historického koloritu byl hotel Hilton, stojící u chrámu svatého Matyáše a Rybářské bašty. Od Královského
paláce pozorovali památky Pešti, města mnohem mladšího, jehož dominantou byla budova parlamentu.
Odpoledne se vydali prohlížet památky Pešti. Ulicí
Váci, nejdelší ulicí v Maďarsku, se dostali na náměstí Hrdinů a k památníku Milénia, který byl postaven

roku 1896 na památku tisícileté existence maďarského
státu. Potom navštívili Vajdahunyádský hrad, sochu
Anonymous a další památky, které se zde nacházejí.
Historickým metrem se dostali k chrámu svatého
Štěpána, celého zdobeného zlatem, v němž se nachází
největší relikvie všech Maďarů, předloktí prvního krále
– svatého Štěpána. Cestou na ulici Váci se mohli vyfotografovat s revolucionářem Imre Nagyem nebo pozorovat prezidentskou stráž u maďarského Parlamentu.
V závěru exkurze dostali osobní volno pro nákupy,
občerstvení nebo prohlídku obchůdků. Při odjezdu
z města už počtvrté překročili řeku Dunaj a rozloučivše
se s Dunajskou perlou příjemně unaveni a plni zážitků
odjížděli domů.
Obě exkurze se velmi líbily, u žáků měly úspěch a my,
učitelé, jsme v nich viděli splnění přesně toho, co jsme
si v původním záměru předsevzali. Dětem prožitkem
nabídnout zúročení veškerých dosavadních znalostí a
zkušeností a zároveň je touto cestou mnohému naučit.
Protože…co si budeme povídat…nejvíce si zapamatujeme to, co sami prožijeme.
Za všechny zúčastněné Eva Andrýsková

8. atletický čtyřboj v Polešovicích
V rámci evropského týdne sportu se ve čtvrtek 27. září
2018 v naší škole uskutečnil již tradiční Atletický čtyřboj
pro žáky 1. stupně. Závodu se zúčastnilo 10 škol z celého
okresu (ZŠ Velehrad, Ořechov, Nedakonice, Ostrožská
Nová Ves, Uh. Ostroh, Osvětimany, Kunovice Červená cesta, Zlechov, Jalubí a Polešovice). Závodilo se ve
dvou kategoriích – mladší a starší, chlapci, dívky. Malí
atleti museli zvládnout běh 50m, 300m, skok z místa a

hod medicinbalem. Ti starší zase bojovali v běhu na 50
m, 300 m, skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem.
Všichni si potom zaběhli vložený závod štafet. Ti nejlepší obdrželi diplomy a medaile, věcné ceny, vítězné štafety získaly poháry. Všechny děti dostaly náramky s logem
závodu.
A ani naši malí atleti se neztratili – své kategorie vyhráli Roman Šmehlík a Týna Vaďurová ze 3. třídy, kde
ještě Tereza Janíková a Matyáš Bartoš
skončili na krásném 8. místě. Štafetu
vyhráli mladší kluci ve složení Šmehlík,
Bartoš, Dřímal a Durčák. Mladší dívky
doběhly ve štafetě těsně druhé, starší na
3. místě. Ani ostatní nezklamali – Ludmila Pavlíčková skončila ve starší kategorii těsně čtvrtá, Zuzana Schestauberová na 6. místě. Starší kluci Jan Zajíc a
Ondřej Hrančík obsadili 6. a 8. místo.
Nejhezčí pohled byl na rozzářené
tváře všech zúčastněných. Krásné počasí, krásná atmosféra, krásné výkony.
Co víc si může pořadatel přát. Již nyní se
těšíme opět za rok na shledanou.
Renata Šimková
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Ředitel ZŠ na startu druhého funkčního období
Pan Radim Pikner byl začátkem srpna jmenován do
funkce ředitele na dalších šest let. Rodiče, žáky a celou
veřejnost, bude jistě zajímat, jak vidí svou dosavadní
činnost v naší škole a především, jaké má další plány do
budoucna. Z pozice předsedkyně Sdružení rodičů jsem
se odhodlala položit panu řediteli několik otázek.

Jak hodnotíš uplynulých šest let ve funkci?
Šest let je docela dlouhá doba a stala se spousta věcí.
Když jsme s Irenou v roce 2012 přišli, nevěděli jsme skoro nic o administrativním řízení školy. Do té doby jsme
byli oba řadoví učitelé a měli jsme dost mlhavou představu o tom, co všechno je třeba dělat, abychom školu
vůbec udrželi v chodu. Už tehdy jsme ovšem našli ve
škole spoustu skvělých lidí, kteří nám z počátku velmi
pomohli. Jmenovitě musím zmínit Jiřinu Martykánovou, bývalou paní ředitelku, která neměla tendenci nám
do věcí mluvit, ale byla vždy ochotná pomoci, když to
bylo potřeba.
Postupně jsme se začali soustřeďovat na další problémy. Některé jsme zdědili a spousta nových vyvstávala
postupně, zejména v souvislosti s neustále rostoucím
počtem žáků, tříd, oddělení školních družin i strávníků. Hodně jsme se soustředili na vybavení a obnovu tříd
a zařizování nových prostor. Kdo si třeba vzpomene na
obecní knihovnu ve škole? Vybudovali jsme jazykovou
učebnu, přírodopis i venkovní učebnu. Velký dluh z minulosti byl stav učitelských kabinetů. Dnes jsou všichni
učitelé v novém.

To by zřejmě nešlo bez podpory zřizovatele
a dalších…
To by samozřejmě nešlo. Po stránce materiální, myslím, si nemáme na co stěžovat. Příspěvek zřizovatele se
postupně navýšil o milion korun ročně a navíc se výrazně změnila jeho struktura. V minulosti šla polovina rozpočtu na topení, dnes můžeme mnohem více investovat
do vybavení pro žáky a učitele. Doufám, že je to vidět.
Obecně si myslím, že areál, jídelnu a budovu jako celek,
nám mohou okolní školy a obce závidět.
Navíc se nám daří získávat finance i z dalších zdrojů.
Výraznou podporu na nejrůznější aktivity čerpáme ze
Sdružení rodičů i od rodičů samotných prostřednictvím
sběru. Z programů MŠMT, obecně známých jako šablony, čerpáme průběžně. Teď už běží pátý projekt tohoto
typu a množství peněz, které tudy proteklo, se blíží čtyřem milionům. Další stovky tisíc přišly ze SFŽP, Erasmu+, z krajských fondů, sportovních projektů a dalších.
Až se mi z toho točí hlava, když se to takto shrne. Podstatné je, že jsme schopni všechny tyto projekty uřídit,
což není vůbec jednoduché. Pracuje na tom spousta lidí
a vlastně je to práce navíc. Víš sama, že ještě loni jsme

měli účetní v Hradišti a veškeré finance ve škole šli přes
paní zástupkyni!

Co považuješ za největší úspěch a co se naopak
nepovedlo?
To se mi obtížně hodnotí. Když jsem nastupoval, dostal jsem vlastně dva úkoly. Pozvednout výuku angličtiny a přivést zpět žáky z Nedakonic. V roce 2012 nebyl ve
škole jediný aprobovaný angličtinář. Nyní máme čtyři,
a ne ledajaké, učíme angličtinu od první třídy a máme
dost sebevědomí na realizaci velkých mezinárodních
projektů, kde je angličtina komunikačním jazykem. Je
to úspěch?
Co se týká Nedakonic, tak k nám chodí každý rok asi
tak polovina jejich páťáků. Jsme rádi, že je máme, ale
vzhledem k vlastním potížím s nedostatkem místa ve
škole raději neděláme žádnou větší kampaň.

A nějaký ten neúspěch?
Mezi osobní neúspěchy musím řadit to, že jsme byli
nuceni se rozloučit s některými učiteli, které jsem přivedl, ale kteří se následně z různých důvodů neosvědčili. Někdy se také stane, že vymyslíme akci, máme velká
očekávání a ono to nakonec vyzní jinak. Konkrétně mám
na mysli jarní Španělský den, který vyzněl dost rozpačitě, i když do něj dala spousta lidí spoustu práce. To se tak
někdy stane, ale pouze ten, kdo nic nedělá, nic nezkazí.
Také se nám nedaří navázat s některými rodiči takovou
spolupráci, jakou by jejich děti potřebovaly. Myslím, že
se to lepší, ale některé problémy jako škola stále nejsme
schopni řešit.

Můžeš ve stručnosti nastínit, kam by měla škola
směřovat v příštích letech?
Já jsem ve škole jako státní úředník. To co děláme,
hodně záleží na tom, co po nás chce stát v podobě školského zákona, rámcových vzdělávacích programů, systému inkluze žáků se SVP a podobně. Toto je hlavní a
určující pro to, co se vlastně ve škole dělá. Jiná věc je, jak
se to dělá?
Loni jsem představil Vizi školy 2017-2025. Se stejnou vizí jsem šel i do konkurzu. Má pouhé dvě strany,
ale přesto tady není prostor, abych ji celou představil.
Úplně obecně je mým hlavním úkolem a všech lidí, co
se kolem školy točí, vytvořit takové vzdělávací prostředí,
abychom u každého žáka dokázali rozvinout vzdělávací
potenciál, aby žáci chodili do školy rádi a viděli ve vzdělávání smysl.

Jaké konkrétní změny tedy můžeme čekat?
Myslím, že žádné zásadní změny, co se týká přístupu
vedení, se čekat nedají. Myslím, že mohu mluvit i za paní
zástupkyni, když řeknu, že děláme věci tak, jak je nám
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vlastní, jednáme s každým upřímně, ať je to žák první
třídy, rodič, učitel či starosta. Jednáme tak, jak bychom
chtěli, aby fungovala celá společnost, a totéž očekáváme
i od ostatních pracovníků.
Co se týká strategických rozhodnutí, tak musíme
reagovat na digitalizaci života a s tím plynoucí výhody
i nebezpečí, která to s sebou nese. Aktuálně jsme zavedli elektronickou žákovku i třídní knihu a posílili výuku
informatiky. Protože tyto technologie využívají stále
mladší děti, musíme se zabývat tím, jak systémově začlenit tato témata již na prvním stupni. Je to výzva i pro učitele, protože se musíme neustále přizpůsobovat novým
věcem, ale prostě nelze učit třicet let stále stejně. Mým
úkolem je budit v učitelích stále nový zájem a energii,
protože se nám snadno může stát, že časem zblbneme
či vyhoříme. Čili chválit, vždy, když je za co a decentně
a korektně řešit chyby a problémy, co se nutně objevují.

Máš nějakou jinou školu jako vzor?
Obecně jsem skeptický k přejímání jakýchkoli jiných
vzorů. Samozřejmě jsou školy, které jsou třeba v regionu
považovány za lepší a jiné mají zase pověst horší. Většinou jsou to zprávy ve stylu, jedna paní povídala, a já
to mohu těžko hodnotit. Abych se kolegů zastal, tak ve
státním sektoru je velmi těžké až nemožné dělat zásadní
personální změny. A pokud máte smůlu na zřizovatele,
tak už neuděláte vůbec nic. My naštěstí takové problémy
nemáme, aspoň nic zásadního mě nenapadá, a můžeme
se věnovat žákům.

A co třeba nějaký zahraniční vzor?
To je ještě složitější. Často se třeba mluví o tom, proč
je třeba Finsko tak úspěšné. Shodou okolností jsem teď

mluvil s kolegyní, která se odsud právě vrátila a shrnula
to asi takto: „Když zrušíme inspekci, hygienu, bezpečáky i hasiče a přeneseme veškerou zodpovědnost na místní komunitu, potom bychom mohli uvažovat o nějakém
podobném modelu jako ve Finsku.“ To není ovšem úkol
pro ředitele školy, ale pro politiky. Tím nechci říct, že
v rámci našeho systému se nedá škola dělat dobře, ale
máme spoustu omezení, která je třeba brát v úvahu, a
která nás bohužel brzdí.

Na závěr mi dovol jako zástupkyni Sdružení rodičů
otázku, jak si představuješ vztah s rodiči?
Můj názor je takový, a je to i v naší Vizi, že zodpovědnost za vzdělání svých dětí má každý rodič sám. Rodiče
mají i další možnosti, jak se o tento úkol postarat, a škola je pouze jednou, i když nejčastější z nich. My jsme za
tuto důvěru rádi a je to pro nás samozřejmě závazek. Pokud se rodiče rozhodnou nám věřit a své děti nám svěřit,
musí počítat s tím, že budeme dělat všechno pro zájem
jejich dětí. To může pro rodiče znamenat i nepříjemnosti. Na druhou stranu si myslím, že s naprostou většinou
rodičů jsme ve shodě, rozumíme si a podporujeme se
vzájemně.
To nejlepší co mohou udělat rodiče pro své děti je věnovat jim svůj zájem, trávit s nimi co nejvíce času a věřit škole a učitelům, že náš zájem je společný. Možná to
zní pateticky, ale vychováváme společně pro sebe, obec
i stát nové občany a jaké si je vychováme, v takové společnosti budeme žít.
Děkuji za rozhovor a přeji tobě i škole hodně štěstí.
Marie Tylová,
předsedkyně Sdružení rodičů ZŠ Polešovice, z. s.

LÉTO s DRMOLICEMI z Polešovic
„Dycky sem se dívávala, kde se slunéčko točí“
... se zpívá v jedné krásné slovácké písničce. A letošnímu létu sluníčko opravdu přálo. Svítilo a hřálo skoro
celé léto a přálo tak všem, kteří si užívali prázdniny a dovolené. Posvítilo si i na akce, kde jsme s DRMOLICEMI
během léta zpívaly.
Do boršické chalupy v Parku Rochus v Mařaticích
jsme za dětmi zajely i letos na příměstské tábory „U tetičky na dědině“. Přijela babka kořenářka se svými kouzelnými bylinkami a čarováním. Dětem jsme také ukázaly, co dovedou březové metly. Umí nejenom pořádně
pozametat zápraží, ale poslouží i při dětských hrách.
I letošní polešovické Zarážení hory a Vinařské slavnosti byly zalité sluníčkem. To přálo nejenom vinařům,
ale i velkému počtu hostů, kteří zavítali k nám do Polešovic. O tom, že i dříve bývalo velké teplo a sucho se zpívá v písničce, kterou jsme našly ve starých zpěvnících.
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„Sadila, sadila fialenku v roli, jak ju nasadila,
hned Boha prosila, aby dal pohody.
Dej, Bože, deštíčka, tichého větříčka,
aby se ujala modrá fialečka.
Nepřišla vlažička, jen malá rosička,
tož se neujala modrá fialečka.“
V září jsme s Drmolicemi reprezentovaly Polešovice
na Slavnostech vína v Uherském Hradišti a na Burčákových slavnostech v Boršicích. Všechny letní akce
byly vydařené. Nejenom kvůli slunečnému počasí, lahodnému burčáku, ale také díky všem setkáním s diváky
a folklorními přáteli při krásných písničkách.
Naše poděkování patří i Úřadu městyse Polešovice,
který naši činnost podporuje.
Za Drmolice z Polešovic Dobromila Krysová

Hasiči
V roce 2018 uběhlo již 125 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Polešovicích. Jako oslavu 125. výročí zavzpomínáme na ty, kteří stáli u zrodu Polešovských hasičů
a připomeneme si alespoň část naší dohledatelné historie.
Sbor dobrovolných hasičů v Polešovicích založen byl
3. května r. 1893 k podnětu Ondřeje Vaďury, několika
občanů a představenstva obce za starostenství p. Jana
Bartošíka a obecního představenstva: Josefa Tesaře,
Antonína Míše a Matěje Bartoše. Prvním předsedou
sboru byl Mudr. František Procházka, prvním náčelníkem Josef Běhůnek (učitel), prvním jednatelem Jan
Krejčí (učitel).
Sbor zakoupil stříkačku i nářadí v r. 1894 a od založení
se každoročně účastnil asi 40 místních, ale i přespolních
požárů. Svěcení stříkačky se konalo 26. srpna 1894 za
hojné účasti okolních sborů. Prvními funkcionáři sboru
byli bratři Mudr. František Procházka předsedou, Josef
Běhůnek (učitel) velitelem, Jan Krejčí (učitel) jednatelem, František Tesař (obecní tajemník) pokladníkem.
Zápisek z archivu Uherské Hradiště

ních se nám v roce 2011 podařilo získat taktéž bezúplatným převodem od HZS Zlínského kraje havarovanou
Tatru 815 CAS 24, kterou jsme si svépomocí opravili.
Podle posudku a cenové nabídky THT Polička, která
cenu odhadla na 4 600 000 korun, nám byla po roce
převedena a za necelou desetinu odhadované částky
opravena svépomocí, hlavně dvěma členy jednotky. Tatra 815 nahradila naši Tatru 148, tu jsme prodali, a ze
získaných peněz byla financována oprava nově získané Tatry. Ta jezdí k výjezdům a bez sebemenších závad
slouží u sboru dodnes. Další a poslední obměnou techniky bylo v roce 2015 pořízení dopravního automobilu
Ford transit.

Havarovaná Tatra 815 před a po opravách

V 70. letech minulého století došlo ke zboření hasičské zbrojnice a na jejím místě vyrostlo nákupní středisko.
Od doby, kdy sbor přišel o důstojné místo k setkávání,
hasičina v Polešovicích postupně upadala. Členů ubývalo a o účast na veškeré činnosti slábl zájem. Důsledkem
toho došlo k přeřazení jednotky z druhého stupně požární aktivity až na pátý a hrozil mu zánik. Toto období
patří k nejčernějším dobám v historii. Činnost dobrovolných hasičů v Polešovicích byla obnovena v roce 2002.
V roce 2003 proběhly oslavy 110. výročí založení sboru.
V roce 2005 došlo k neshodám mezi členy sboru, členové se rozdělili na dva tábory a skončilo to odvoláním
tehdejšího velitele jednotky. Novým velitelem byl jmenován Petr Šesták, který je ve funkci dodnes. S novým
velitelem přešla do nového sboru část stávajících členů a
několik nově příchozích členů. V roce 2013 jsme pořádali oslavy 120. výročí založení hasičů. V současné době je
ve sboru aktivních 20 členů a působíme ve třetím stupni
požární aktivity.
Nové jednotce zůstala stávající technika a to dva cisternové automobily Škoda 706 CAS 24 a Tatra 148 CAS
32. V roce 2006 začaly práce na opravě hasičské zbrojnice, které prováděli sami členové za finanční i pracovní podpory městyse. Opravy hasičárny byly dokončeny
v roce 2010. V témže roce proběhlo slavnostní žehnání
hasičské zbrojnice a cisternového automobilu Liaz 101
CAS 25, který jsme dostali bezúplatným převodem od
hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Liazka
nahradila již zastaralou Škodu 706. Po dlouhých jedná-

Nyní už každoročně pořádáme v červnu Polešovskou
lávku, ta má dvě hlavní disciplíny. První z nich je co nejpomalejší přejezd lávky na kole. A druhá je pro dvojice,
kde jde o co nejrychlejší přejezd lávky na tragači. Poslední sobotu letních prázdnin organizujeme na školním
hřišti Ukončení prázdnin s hasiči. Je to akce hlavně pro
děti, kde je pro ně připravena spousta stanovišť s růz-
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nými úkoly. Každý rok v prosinci navštěvuje děti naše
Mikulášská družina s anděly a čerty. V jarních měsících
děláme sběr železa v městyse. Výtěžek ze sběru je použit
na nákup hasičského vybavení anebo věcí, které použijeme při organizování akcí pro veřejnost.

Dne 28. 8. 2018 v 10:40 byla naše jednotka povolána
k záchraně osoby z hloubky. Osoba po pádu ze schodů
zůstala ležet ve stísněném prostoru. Ve spolupráci s hasiči z Uherského Hradiště jsme osobu vyprostili a předali do péče záchranné služby.

Hasičské zásahy
Dne 13. 08. 2018 v 14:07 byla naše jednotka povolána
k požáru polního porostu za obcí Nedakonice. Jednalo
se o požár asi 15x10m v blízkosti železniční tratě směrem na Kostelany nad Moravou. Už před naším příjezdem začala s hašením místní jednotka. Po dohašení
skrytých ohnisek spolu s hasiči z Uherského Hradiště,
se jednotka vrátila zpět na základnu. Příčinou vzniku
požáru byly jiskry projíždějícího vlaku.

Dne 1. září 2018 jsme pořádali Ukončení prázdnin
s hasiči v amfiteátru u základní školy. I přes nepřízeň
počasí se akce zúčastnilo přes 60 dětí. Dětem i rodičům
děkujeme za účast a těšíme se na příští ročník.
Jednotka stále přijímá nové členy. Kdo by se chtěl
podílet nejen na zajištění požární ochrany zejména
v našem městyse, nebo se podílet na pořádání kulturních akcí, může se telefonicky spojit s velitelem jednotky na tel.: 777 911 114. Všechny zájemce starší 18
let srdečně přivítáme do svých řad.
Všem děkujeme za podporu při naší činnosti.
Marian Hrabec, Hasiči Polešovice

Chovatelská výstava
Ve dnech 15. a 16. září jsme uspořádali 28. výstavu
drobného zvířectva, tradičně v chovatelském areálu za
kinem Panorama.
Za krásného počasí si výstavu přišla prohlédnout
spousta spoluobčanů i přespolních. Svou návštěvou nás
poctil pan farář Jozef Červeň a pan starosta Michal Zaple-
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tal, který jako vždy po ukončení výstavy předal těm nejlepším chovatelům čestné ceny a poháry za vystavovaná
zvířata. V neděli dopoledne nás překvapil také pan senátor a podnikatel Ivo Valenta se svou rodinou. Nejmladší
návštěvníci byli nadšeni z živé tomboly, kterou si hrdě odnášeli domů. Věříme, že jejich nadšení sdíleli i rodiče. 

Všichni měli možnost shlédnout 26 voliér dvaceti
dvou druhů a barevných rázů drůbeže. Odborné posouzení vystavované drůbeže měl na starost pan Libor Možíš. Rozděleno bylo 10 čestných cen a pohár za nejlepší
drůbež: Německá rýnská, kterou získali mladí chovatelé
Šimon a Dominik Zámečníkovi z Ořechova. Dále bylo
vystaveno 67 králíků, sedmnáct druhů a barevných
rázů. Posuzovatelem Vlastimilem Šimkem bylo uděleno 10 čestných cen, pohár za nejlepšího vystavovaného
králíka: Francouzský beran havana strakáč získal mladý
chovatel David Horák z Nedakonic. V expozici holubů
bylo 100 kusů, dvacet dva druhů a barevných rázů, které
posuzoval pan Karel Šulák. Nejlepších 10 získalo čest-

nou cenu. Pohár za nejlepšího holuba: Gigant Homér
získal pan Lubomír Mikula z Tupes. Jako nejlepší zvíře výstavy byla vyhodnocena voliéra: Vyandotka vlnitá
zdrobnělá mladých chovatelů Šimona a Dominika Záměčníkových z Ořechova.
Máme velikou radost z toho, že se do chovatelství zapojuje stále více mladých lidí.
Za všechny pořadatele děkuji vystavovatelům za dodaná zvířata a sponzorům za podporu, v čele s úřadem
městyse.
Také děkuji přátelům chovatelům za přípravu vydařené výstavy.
Jaroslav Jordán, předseda

Komunální volby 5. a 6. října 2018
1 KDU-ČSL
Vážení občané Polešovic,
jsme kandidáti za KDU-ČSL a chtěli bychom Vás přesvědčit, že si zasloužíme Váš hlas.
Jsme jedni z Vás a hájíme Vaše zájmy, protože jsou to zájmy každého z nás. Žijeme tady s Vámi, těší i trápí nás to,
co Vás. Vidíme spoustu hotové práce, ale i to, co je potřeba ještě udělat.
Chceme vytvářet nové projekty, nové možnosti vyžití a hledat cesty, aby život v Polešovicích byl pro nás všechny
ještě lepší. Nechceme být mezi těmi, co zůstanou stát, chceme Polešovice posunout dál, a to je naším společným cílem.
Ať jsme všichni hrdí na to, že žijeme právě v Polešovicích!
Děkujeme za Váš hlas!

Naše priority pro nadcházející volební období jsou:
• vytvoření nových stavebních míst - zejména v lokalitě Díly II a v prostoru za BD na Drahách
• výstavba obecních nájemních bytů zejména pro mladé rodiny
• rekonstrukce kina - jak vnitřních prostor, tak fasády,
s možností využití rozsáhlého podkroví
• spravedlivá kalkulace poplatků za odvoz komunální-

ho odpadu a za vodné a stočné
• podpora obnovy interiéru kostela sv. Petra a Pavla a
úprava prostoru kolem kostela - schodiště, parčík
• rekonstrukce místních komunikací (okolo pekárny,
od Školní ulice ke sběrnému dvoru), včetně úpravy
dopravního značení, vybudování chodníků pro bezpečný pohyb dětí a řešení přechodů pro chodce na
páteřní komunikaci - lokální snížení rychlosti pomocí zvýraznění značení nebo jiných prvků
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• vybudování cyklostezky do Moravského Písku,
obnovení cyklostezky kolem trati do Nedakonic a
přes les do Uherského Ostrohuúprava koryta Polešovského potoka, aby bylo vizuálně více zapojeno - osazení břehů, důsledná kontrola vypouštění
splašků
• revitalizace ploch kolem zanedbaných domků nad
potokem v Maruši - např. odkupem s vybudováním
klidové zóny kolem potoka s posezením.
• výstavba hřiště pro dospělé a seniory
• výsadba aleje kolem cyklostezky do Nedakonic, podpora výsadby stromů jakožto prvků pro stabilizaci
mikroklimatu - zadržení vody, stín…
• výstavba stezky ke křížku nad rybníky, včetně výsadby stromořadí
• úprava nezřetelné výsadby na křižovatce na Salajce
tak, aby bylo zřejmé, že Polešovice jsou živou vinařskou obcí; zapojení kříže u této křižovatky do uličního prostoru
• zklidnění dopravy u hlavní silnice na Salajce instalací středových ostrůvků na vjezdu a výjezdu z obce
• obnovení průchodu pod železniční tratí kolem Polešovského potoka
• realizace účinných protihlukových bariér kolem plá-

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nované silnice R55 - nejlépe ozeleněnými zemními
valy
podpora cykloturistiky a informovanosti turistů realizací panelů na odpočinkových místech, které by informovaly nejen o zajímavých místech obce, ale také
o možnostech návštěvy sklepů (kontakty na vinaře) a
nákupu vína
využití prostorů pod BD na sýpkách - garáže pro
obyvatele / muzeum / vinotéka,…
zlepšení ovzduší v obci podporou výměny kotlů na
uhlí - poskytnutí finančních půjček na proinvestování nákupu nového kotle při čerpání kotlíkové dotace
podpora činností spolků, kulturního života obce, aktivit seniorů a rodin
posílení autobusových linek o prázdninách
zlepšení stravy ve školní jídelně
aktualizace webových stránek obce
vybudování odpočinkového prostoru nad rybníky
(lavičky, parčík), umístění laviček v městysi
vybudování kuchyně za Sokolovnou
větší podpora polešovských hodů
zřízení služby obecní taxi pro seniory
vybudování sportovní haly
vybudování rozcestníků po městysi

2 SDRUŽENÍ OBČANŮ POLEŠOVIC
Vážení občané,
na naší kandidátní listině se nachází lidé, jimž není lhostejný osud našeho městyse, lidé, kteří jsou ochotni zadarmo pracovat a obětovat svůj volný čas ve prospěch nás všech. Většina z nich pracuje v různých spolcích, které
obohacují život v našem městyse. Naleznete zde zástupce tělovýchovné jednoty, skautů, Drmolic, fotbalistů, hasičů,
včelařů, sdružení rodičů, mezi námi je ředitel školy, učitelka, dětská lékařka, soukromí zemědělci, vinaři, živnostníci,
policista, profesionální hasič, vedoucí školní jídelny…
Naším zájmem je udržet cestu, kterou se náš městys vydal – cestou rozvoje, rozmachu a snaha vytvořit z našeho
městyse krásné místo pro život.

Naše priority:
- investice do rozvoje obce, a to především do nových
stavebních míst včetně potřebné infrastruktury
- postupná rekonstrukce místních komunikací včetně
chodníků
- péče o vzhled městyse, údržba zeleně a pořádku
- podpora školství – zkvalitnění výuky, vybudování
kvalitního zázemí a podmínek, zajištění zdravého
stravování pro naše děti
- podpora cestovního ruchu, především výstavbou
vinařských stezek a cyklostezek se vzájemnou propojeností mezi obcemi hlavně na Moravský Písek a
podporou výstavby penzionů.
- podpora spolkové činnosti, lidových tradic, zachování kulturního dědictví – Slováckých hodů s právem,
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-

Vinobraní, Otevřených sklepů, Zarážení hory, Žehnání vína,…
snaha o dobrou komunikaci s občany
podpora péče o seniory
péče o vzhled a okolí kostela, spolupráce s farností
podpora bezpečnosti silničního provozu
vytváření zdravého životního prostředí, třídění
odpadů
podpora sportovního vyžití dětí, mládeže i starších
občanů
spolupráce s okolními obcemi v rámci mikroregionu
Staroměstsko i mimo něj
Za Sdružení občanů Polešovic
Mgr. Stanislav Uhlíř

3 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ POLEŠOVICE
Přestože jsme splnili většinu desatera v předešlém volebním období 2014-2018, představujeme Vám 10 nových
bodů našeho nového programu na nadcházející volební období 2018-2022.
1) Vybudování odborných učeben a zajištění bezbariérového přístupu ZŠ Polešovice
2) Rekonstrukce místních komunikací (Vinařská II.
etapa, Zbořisko- zbylé části, Školní, ke sběrnému
dvoru, Újezdy) chodníků a nového parkoviště u MŠ
3) Vybudování Cyklostezky Polešovice – Moravský
Písek (po schválení nového územního plánu)
4) Rekonstrukce zdravotního střediska s novými byty
v podkroví a výstavba penzionu
5) Dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení na

6)
7)
8)
9)
10)

LED světla
Dokončení nového územního plánu a navazujících
pozemkových úprav
Nové stavební pozemky v rámci nového územního
plánu
Přírodní koupaliště Biotop
Podpora spolkové činnosti v městysi
Podporovat dobré vztahy a soužití mezi občany
Polešovic
Ing. Michal Zapletal

DOTACE
 Dotace na snížení energetické náročnosti rodinných domů nebo výstavbu nových domů s velmi nízkou energetickou náročností
 Čerpat dotace můžete na práce započaté již 2 roky před podáním žádosti.
▪ Dotace až 35 000,- Kč na projekt.
 Výše dotace je nejvýše 50 % z uznatelných nákladů.
▪ Práce lze provádět i svépomocí

A - REKONSTRUKCE RODINNÝCH DOMŮ, VČETNĚ PŘÍSTAVEB NEBO VESTAVEB
-

zateplení obvodových stěn, zateplení střech
zateplení stropů, podlah nad suterénem, stěn k nevytápěným prostorům
zateplení podlahy na terénu
výměna oken a dveří

500 - 800 Kč/m²
500 - 800 Kč/m²
700 - 1 200 Kč/m²
2 100 - 3 800 Kč/m²

B - NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ

- nízkoenergetický dům s rekuperací
- skoro pasivní dům s rekuperací
- pasivní dům s rekuperací a nízkou primární energií

150 000 Kč
300 000 Kč
450 000 Kč

C - VÝMĚNA KOTLŮ NA TP NEBO ELEKTROKOTLŮ, SOLÁRNÍ SYSTÉMY, VZDUCHOTECHNIKA S REKUPERACÍ
-

výměna starého kotle za nový zdroj (kondenzační, tepelné čerpadlo, tuhá paliva)
instalace solárně termického systému na přípravu teplé vody / přitápění
instalace fotovoltaického systému na výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu
instalace systému nucené výměny vzduchu se zpětným získáváním tepla

DEŠŤOVKA

25 000 - 100 000 Kč
35 000 - 50 000 Kč
35 000 - 150 000 Kč
75 000 - 100 000 Kč

... využití dešťové vody zachytávané v podzemních akumulačních nádržích o vypočteném objemu

- pro zalévání zahrady
- pro zalévání zahrady a splachování
- pro zalévání zahrady, splachování a další využití dešťové vody

PORADENSTVÍ
ZDARMA

20 000 + 3 500 Kč/m³ nádrže
30 000 + 3 500 Kč/m³ nádrže
až 60 000 + 3 500 Kč/m³ nádrže

Ing. Vojtěch Bílek, 776 021 958 / vojtech.bilek@seznam.cz / Polešovice 526
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Sedmáci ve Vídni

Účastníci atletického čtyřboje

Osmáci v Budapešti

Ocenění vítězové

Chovatelská výstava

Předání ceny mladému chovateli

Organizační tým s cenami

Výstavy se zúčastnil i senátor Ivo Valenta

Nové nálezy na pískovně

Nová čtvrt Díly s novou komunikací

Drmolice v Parku Rochus

Zarážení hory

Krojovaní na Slavnostech vína v Uherském Hradišti

Zaražená hora

Vystoupení Drmolic na Slavnostech vína

Vinařské slavnosti

Polešovjánek
Děti z MŠ na Vinařských slavnostech

Drmolice a Chlapi z Kunovic

Drmolice a polešovští vinaři

Hejtman Jiří Čunek s oceněnými vinaři

Cimbálová muzika Kunovjan na Vinařské ulici

Letecký pohled na rybníky Na Loučkách s novým dětským
hřištěm a obnoveným povrchem fotbalového hřiště,
na kterém je vidět pokles vody v důsledku letošního
nedostatku srážek, vyfoceno panem Ladislavem Matuchou
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