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Dobrý den a krásné letní dny Vám všem přeji!
Rád bych Vás v tomto mém Slovu starosty informoval o investičních akcích
v letošním roce, které jsme již dokončily a které se ještě chystají k realizaci.
Od jarních měsíců letošního roku jsme začali připravovat připojení vrtu č. 2
ke stávajícímu vodovodnímu řádu. Dokončila se projektová dokumentace pro stavební řízení,
byla podána žádost o stavební povolení jak na náš stavební úřad, tak také na odbor životního
prostředí při městském úřadě UH. Protože jsme si většinu prací chtěli provádět sami, hlavně
z finančních důvodů, museli jsme vše na míru objednat s předstihem tak, aby co nejdříve bylo
možné, po vydání stavebního povolení, se připojit na stávající vodovodní řád. Jen svařování
plastového potrubí a elektroinstalace jsme přenechali odborným firmám. Během měsíce
dubna a května jsme provedli veškeré práce tak, aby vše mohlo být spuštěno a dokončeno
do začátku měsíce června. Poslední rozbory vody dopadly velmi dobře, a proto jsme mohli
v druhém týdnu měsíce června spustit naplno čerpadlo a plnit vodojemy a vodovodní řád. Již
tedy tři týdny jedeme ve zkušebním provozu a čerpáme novou vodu z nového 120 m
hlubokého vrtu s kvalitou kojenecké vody do vodovodního řádu. Postupem času, jak se bude
čistit vodovodní řád, můžete hodnotit kvalitu vody, jak vám bude chutnat, tak z hlediska
tvrdosti, jestli se tato naše snaha vyplatila.
Největší akcí letošního roku je již dva roky odkládaná investiční akce na zateplení
obvodového pláště budovy základní školy včetně tělocvičny a spojovacího krčku ke školní
kuchyni. Tento projekt řeší také zateplení plochých střech tělocvičny a spojovacího krčku
s novou hydroizolací a oplechováním. Dále také dojde k rekonstrukci sedlové střechy
s výměnou krytiny, střešních lat a veškerého oplechování. Střecha školy je rozdělena na dvě
části. Jedna polovina je technická část, která slouží a bude sloužit pro mobilní operátory
a druhá půlka bude během této rekonstrukce upravena a přestavěna tak, aby mohl tento půdní
prostor do budoucna sloužit pro potřeby školy jako nový prostor pro případnou výuku popř.
družinu. Z technického hlediska budou do střešní konstrukce vloženy ocelové vazníky, tak
aby nahradily dřevěné stojny, který tento využitelný prostor hodně omezovaly. Střešní krytina
je původní, tedy přes padesát let stará, a během posledních let dochází k jejímu uvolňování
a padání na zem. Proto, i když rekonstrukce střechy není součástí projektu týkajícího se
zateplení, musíme tuto rekonstrukci bezpodmínečně provést i s vidinou nového úvěru
u banky, bez kterého bychom tak finančně náročnou akci nezvládli. Celkové náklady na tuto
akci jsou 9,2 mil. Kč bez DPH tedy 11 mil. Kč dle výběrového řízení a rozpočtu firmy CGM
Czech a.s., která již téměř před 1,5 rokem toto výběrové řízení vyhrála. Dotace na zateplení
ze Státního fondu životního prostředí je 4,8 mil. Kč. Zbylé finanční prostředky musíme získat
z úvěru banky a rozpočtu městyse Polešovice. Část fakturace bychom chtěli po dohodě
s dodavatelem stavby přeložit na příští rok 2013, kde podle posledních zpráv bychom mohli
z nového přerozdělení rozpočtového určení daní získat až o 4,5 mil Kč do našeho rozpočtu
například na investiční akce.
Další dokončenou opravou je rekonstrukce zadní části kina s novými rozvody vody
a kanalizace pro potřeby chovatelů, kteří zde mají svoje prostory. Jsou také zrekonstruované
venkovní toalety, které dříve sloužily pro letní kino, vytvořila se zpevněná plocha ze zámkové
dlažby s venkovním přístřeškem pro letní provoz hospody. Je také zrekonstruovaná venkovní
místnost bývalé uhelny pro potřeby letního výčepu provozu hospody. Chtěli bychom
na podzim udělat nový chodník vedle kina směrem k potoku. Chystám také projektovou
dokumentaci na celkovou rekonstrukci kina a předělání hlediště na multifunkční prostor, ale
momentálně není ani ve výhledu nějaká dotace nejlépe z evropských fondů, kdy bysme tuto
akci mohli zafinancovat, uvidíme v příštím roce. O dalších připravovaných projektech Vás
budu informovat v příštích číslech Présku.
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Protože během měsíce června proběhl konkurz na obsazení místa ředitele/lky
Mateřské školy Polešovice, kde nadále zůstává ve funkci a byla radou městyse zvolena
stávající ředitelka paní Mgr. Helena Žádníková, chtěl bych ji pogratulovat a popřát do dalších
6 let funkčního období hodně zdraví a sil. Ve vedení základní školy došlo ke změně, kdy rada
městyse vybrala na místo dosavadní ředitelky Mgr. Jiřiny Martykánové nového pana ředitele
Mgr. Radima Piknera.
Rád bych touto cestou poděkovat paní Mgr. Martykánové za všechno, co pro naši
školu za dlouhá léta ve funkci ředitelky vykonala.
Krásné prožití slunečních letních dnů a pohodovou dovolenou vám všem přeji.
Ing. Michal Zapletal, starosta

Vrtná souprava na posilovém vrtu PO2
Chcete jet na dovolenou do ciziny s dítětem?
Pokud plánujete dovolenou v cizině i se svými dětmi, je nutné, abyste mu vyřídili jeho
vlastní cestovní pas. Jestliže dítě bylo zapsáno v cestovním pase rodičů, od 26. 06. 2012 toto
již neplatí. Cestovní pas se vyřizuje na obecním úřadě
s rozšířenou působností, což je pro nás Uherské Hradiště.
Oddělení cestovních dokladů je na Svatováclavské ulici č. p.
568 v budově Městského úřadu nebo Okresního soudu /naproti
Komerční banky/. Úřední hodiny jsou zde v pondělí a ve středu
od 8.00 do 17.00 hodin, v neúřední dny od 8.00 do 13.00 hodin.
Musíte mít s sebou rodný list dítěte a zákonný zástupce se prokáže občanským průkazem.
Fotografii nosit nemusíte, tu si zhotoví digitálně přímo na místě. Je nutné ale vzít s sebou dítě.
Počítejte s tím, že zde strávíte delší dobu. Vyřízení cestovního pasu trvá 1 měsíc a pro děti
stojí 100,- Kč s platností 5 let. Pro dospělé občany stojí cestovní pas 600,- Kč a platí 10 let.
Pokud chcete vyřídit cestovní pas rychleji, musíte si připlatit a doba platnosti je u nich
mnohem kratší /jenom půl roku/. Toto je značně nevýhodné a proto si raděj vyřiďte doklad
v dostatečném předstihu.
Tímto způsobem se také vyřizují nové občanské průkazy. Každý se musí dostavit
osobně do Uherského Hradiště na Městský úřad. Starý občanský průkaz vezmete s sebou
a fotografii si na doklad zhotoví také sám úřad.
Milada Hrobařová, matrikářka
-4-
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Mateřská škola informuje
Pár slovy si dovolím ohlédnout se za končícím školním rokem.
Školní rok 2011/2012 pro nás začal až v pondělí 5. září. Důvodem posunu byla rekonstrukce
mateřské školy a ta se týkala jednak přístavby další, tedy čtvrté třídy mateřské školy a taky
rekonstrukcí stávající třídy, kde byly vytvořeny podmínky pro přijetí tělesně postižených dětí.
Kapacita mateřské školy se tím pádem zvýšila ze 75 dětí na 100 dětí a kapacita je naplněna
do posledního místečka, za což jsem velmi ráda.
Proto, aby mateřská škola fungovala tak jak má, to znamená, aby byly spokojené děti, které ji
navštěvují a samozřejmě i rodiče, kteří je k nám do naší mateřské školy přivádí, je důležité,
aby věděli, jak ve „školičce“ tráví jejich děti celý den, proto máme stanoveny dva hlavní cíle
mateřské školy:
● spolupráce s rodinou na úrovni rovnocenného partnerství
Základní podmínkou úspěšného výchovného působení je spolupráce MŠ s rodiči
a hlavně společně hledána cesta, kterou povedeme děti světem poznání. Snažíme se rodiče
vést k vytváření vzájemného porozumění a důvěry při společné výchově jejich dětí.
Je neustále budována vzájemná úcta, důvěra, otevřenost a tolerance.
Právě předškolní období je nejdůležitější pro výchovu a utváření si vlastní osobnosti,
proto je velmi důležitá úzká spolupráce mezi těmito dvěma složkami. Fungující vzájemný
vztah rodiny a školy může pozitivně ovlivnit celý vývoj dítěte. Oboustranná důvěra, vzájemná
shoda a porozumění mezi oběma partnery umožňuje dítěti bohatý citový život, plný nových
podnětů a prožitků a zároveň pocit jistoty a bezpečí při pobytu doma i v MŠ.
Snažíme se o vřelou podporu, ochotu, pochopení a přátelství nejen dětem, ale
i rodičům.
Úspěšné dosažení daného cíle jsme se snažili plnit prostřednictvím cílených
a plánovaných aktivit v mateřské škole i mimo ni a poskytováním volného prostoru rodičům
pro jejich vlastní iniciativu.
● úspěšná integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných
do mateřské školy
To v sobě zahrnuje přístupy a způsoby zapojení těchto dětí do vzdělávání v běžné
mateřské škole. Cílem je poskytnout těmto dětem společnou zkušenost s jejich vrstevníky
a přitom respektovat jejich specifické potřeby.
Děti integrujeme do mateřské školy již 7 let a s dětmi pracují 2 pedagogické pracovnice, které
mají vystudovanou speciální pedagogiku a spolupracují se Speciálním pedagogickým centrem
ve Zlíně.
Předškolní věk není jen přípravou na školu, ale na ž i v o t !!
Děti se učí v mateřské škole, co je kamarádství, spolupráce, souhra, vytvářejí se zde základy
budoucích životních postojů. Buď dobrých a nebo špatných. Odpovědnost za to, s čím
se do života dítě vypravíme, neseme my, dospělí.
Myslím si, že každý okamžik, v němž se dětem věnujeme, stojí za to .....
Všem dětem přeji pohodové prázdniny a rodičům krásnou dovolenou plnou sluníčka
a těším se na další společné chvíle v nastávajícím školním roce 2012/2013.
Mgr. Helena Žádníková, ředitelka MŠ
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Dětský soubor Polešovjánek
V tomto čísle Vás, milí čtenáři, chceme informovat, kde jsme již v letošním roce vystupovali.
V měsíci lednu jsme dostali pozvání na Dětský ples do Vlkoše, kde jsme zatančili a zazpívali
za doprovodu dětské cimbálové muziky Liše z Modré.
Folklorní sdružení Polešovice - soubor Polešovjánek pořádal v neděli 29. dubna 2012 druhý
ročník Dětského folklorního odpoledne.
V areálu školního hřiště spolu s námi vystoupila děcka z Buchlovic a soubor Liša z Modré
se svou cimbálovou muzikou.
Samuel Pestl se zúčastnil regionální přehlídky dětských verbířů u příležitosti Jízdy králů
v Kunovicích v neděli 20. května.
Pro mentálně a tělesně postižené děti jsme vystupovali 28. května v Uherském Hradišti
za tenisovými kurty. Bylo to moc pěkné odpoledne, nakonec jsme si opekli špekáčky a vrátili
se domů. Uvědomili jsme si, jak je důležité, že jsme zdraví.
Náš soubor také reprezentoval obec na Kunovském létě ve dnech 14. – 17. června.
Na obou výše uvedených akcích nás opět doprovázela CM Liša z Modré.
Občanské sdružení Kunovjan udělilo souboru Polešovjánek za pásmo „Dyž sem šel z Hluku
do Bílovic“ Ocenění za oživování a rozvíjení tradic na Polešovicku.
Michaela Otrusinová, vedoucí souboru
65. ročník Velikonoční výstavy vín
Polešovice patří k vinařským obcím, kde se po celé generace intenzivně rozvijí bohatý
folklorní a kulturně společenský život. Nejinak tomu bylo na Velikonoční neděli, kdy místní
organizace ČZS uspořádala již 65. ročník tradiční Velikonoční výstavy
vín, ale ponejprv v nově zrekonstruované Sokolovni, za což patří dík
úřadu městyse. Pořadatelé se taky vždy snaží o zkvalitnění výstavy,
proto letos návštěvníkům byla nabízena bílá vína k ochutnání
při optimální teplotě z chladicích boxů.
Odborná degustace všech 531. vzorků proběhla 1. dubna pod vedením ing. Hlaváčka,
inspektora Státní zemědělské a potravinářské inspekce s tímto výsledkem:
Šampion bílých vín Chardonnay 2009 výběr z hroznů Drobilovo víno Polešovice
Šampion červených vín : Cabernet Moravia Radek Sedláček Kurdějov.
Ve spolupráci s Úřadem městyse Polešovice jsme opět vyhlásili cenu starosty
za nejlépe hodnocenou kolekci vystavených vín. Vítězem je Vinařství Vaďura, které mělo 5
nejlépe bodovaných vzorků.
O úspěšnosti celé akce svědčily rozzářené úsměvy na tvářích návštěvníků, kteří tuto
oblíbenou vinařskou akci v hojném počtu jistě navštíví i v dalším ročníku.
Jaroslav Bednařík, pořadatel
Drmolice zpívaly na Jízdě králů v Kunovicích
Již v březnu tohoto roku přišlo pozvání Mužáků z Kunovic, abychom se zúčastnily
a zazpívaly na Jízdě králů, která se u nich pořádá v květnu. A takové pozvání se neodmítá.
Vždyť Jízda králů, to je velká událost – nádherně nazdobení koně, šikovní šohaji, jezdci.
A tajemně mlčící král, strážený svými pobočníky s tasenými šavlemi, který se podle pověsti
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při útěku jako uherský král Matyáš Korvín před králem Jiřím z Poděbrad ukryl do dívčích šatů
a do úst si vložil růži, aby nepromluvil a neprozradil se. A Kunovice měly velké prvenství.
Právě u nich se jako první jela Jízda králů pod záštitou UNESCA jako nehmotné kulturní
dědictví. V neděli 20. května bylo nádherně již od rána. Modrá obloha, krásné slunečné
počasí, v Kunovicích všichni v nažehlených krojích a svátečně naladění. Naše vystoupení
začínáme „Pod lipou“ a zpíváme pásmo „O víně“. Zpívalo se nám krásně, diváci nešetřili
potleskem, ale vše najednou ztichne. Přijíždí král se svou družinou. Vyvolávky jezdců
ohlašují „Na krála, matičko, na krála! Máme krála chudobného, ale poctivého!“ Letošní
král Jakub Machálek se držel statečně, s růží v ústech, oblečený v dívčím kroji a obklopený
svou družinou. A když na nás Drmolice šohaj na koni zavolal
„Hýlom, hýlom!
Můj koníček zvedá hlavu převelice, že přijely aj z Polešovic Drmolice!“
„Hýlom, hýlom!“
„Táto tetička sa pěkně směje, že mě na krála přispěje!“
Musely jsme mu také pěknou písničkou poděkovat a do boty penízek darovat. Písnička šla
jedna za druhou. Vládla krásná nálada plná pohody, radosti a veselí. Patří k nejznámějším
folklorním zvykům a jsme moc rády, že jsme v Kunovicích zpívaly, protože Jízda králů, to je
velký zážitek!
Dobromila Krysová
Myslivecké toulání
Polešovští myslivci nabídli naším dětem ze školní družiny
„mysliveckou procházku“.
Náš průvodce, pan Miroslav Bartošík s vnukem Alešem, pověděl
spoustu zajímavostí o zvířatech a jejich světě. Pak děti čekalo
překvapení, občerstvení s opékáním špekáčků.
Panu Bartošíkovi moc děkujeme, bylo to moc hezké a už se těšíme na další slíbenou akci
po prázdninách.
Děti, Lidka Tihlaříková a Eliška Létalová ZŠ Polešovice
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Zásah SDH Polešovice
V odpoledních hodinách ve čtvrtek 24. 5. 2012 byla jednotka dobrovolných hasičů
Polešovice povolána spolu s dalšími čtyřmi jednotkami ze zlínského kraje k lesnímu požáru
v obci Bzenec. Jednotka vyjela k události vozidlem Tatra 815 CAS 24 v počtu 6 hasičů,
zatímco CAS 24 Liaz zůstala na základně jako záloha. Jednalo se o požár borovicového lesa
mezi obcemi Bzenec, Vracov a Rohatec. Díky dlohotrvajícímu suchému počasí a silnému
větru se požár v prvních několika dnech nekontrolovatelně šířil a hasičům trvalo 3 dny,
než požár lokalizovali a několik dalších dní probíhalo dohašování a hlídání požářiště.

Naše jednotka se postupně vystřídala na několika stanovištích a hasebních úsecích.
Po příjezdu byla naše jednotka na plnícím stanovišti vrtulníku a plnila bambivak. Plnění
vrtulníku se provádělo v blízkosti požářiště, helikoptéra při příletu rozvířila jehličí, různé
kamínky, žhavé kousky a díky tomu došlo k propálení několika hadic.

Pak dostala jednotka za úkol hasit hořící pás lesa o délce asi 200 metrů. Hořelo
na území borovicového lesa s písčitým podložím, na kterém byla napadaná 10 – 15 cm vrstva
suchého jehličí, která hořela hlavně zevnitř. Díky tomu měl oheň po uhašení tendenci
se znovu vznít nebo se šířit kořeny či jehličím a vystoupit na povrch po několika desítkách
až stovkách metrů napovrch, což hasičům značně komplikovalo práci.

Po skončení hašení jednotka prováděla dálkovou dopravu vody. Jednotka setrvala
na místě do 4. hodiny ranní a poté byla vystřídána dalšími jednotkami.
Matěj Hrabec
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Zničit Polešovice!
Letos v květnu to bylo 67 let od doby, kdy němečtí vojáci za druhé světové války
chtěli zničit Polešovice.
Panno Maria, Tys hvězda jasná v nebes kraji
a my jsme dnes zde, abychom Ti poděkovali
za lásku, kterou jsi nám dala,
za léta, po která jsi naši farnost ochraňovala.
Když se motorovým jednotkám nepodařilo podjet železniční most v Nedakonicích, vracely se
do Stříbrnic, s plánem vyjet následující den u Stříbrnic na kopec a bombardovat Polešovice
odtud. Tehdejší kněz v Polešovicích, pan farář Martin Horký, se o tom úmyslu dozvěděl
a celou noc se vroucně modlil k Panně Marii - Pomocnici křesťanů, aby Polešovice
zachránila.
V noci přišel silný déšť a němečtí vojáci nemohli ráno na kopec se svými vozy vyjet, a tak
byly Polešovice zachráněny.
Městečku našemu kdysi jsi pomohla,
i dnes se k Tobě obracíme, Matičko předobrá.
Vypros nám lásku, pokoj a mír,
radost a nadšení duším našim.
Prosíme Tebe za národ náš,
zůstávej s námi po všechen čas.
Na poděkování Panně Marii - Pomocnici křesťanů byla v Polešovicích opravena její socha
a Mons. Martin Horký slíbil, že každoročně v květnu budou věřící chodit na pouť
k Panně Marii do Ořechova.
Panno Maria, svou lásku nám všem dej,
plnost její do srdce nám vlej,
abychom směli v ní celý život žít
a Tebe vděčně velebit.
Pěších poutníků k Panně Marii do Ořechova každoročně ubývá. Letos jich šlo dohromady
šest…
P. Petr Souček, farář v Polešovicích
Zdroj: Zpravodaj farnosti Polešovice. Svatováclavské vydání - září 2001, s. 5.

Použité obrázky jsou ze sbírky starých pohlednic, které si můžete prohlédnout na chodbě u stavebního úřadu.
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Pouť na Turzovku
V sobotu 21. 4. 2012 uspořádala jednota Orel Polešovice pro své
členy a polešovské farníky pouť k Panně Marii na Turzovku.
V ranních hodinách vyjely dva autobusy s 90 poutníky do Dolní
Bečvy, působiště našeho bývalého duchovního správce farnosti P. Petra
Dujky. Zde v kostele sv. Antonína Paduánského byla sloužena mše svatá,
kterou otec Dujka celebroval s naším současným správcem farnosti otcem
Petrem Součkem, který shodou okolností na Bečvě také působil.
Sestra starostka Milada Hrabcová poděkovala oběma otcům
za odsloužení mše svaté a otci Dujkovi za milé přijetí. Poté jsme
se přesunuli do Prostřední Bečvy, kde se nachází nově postavený kostel
sv. Zdislavy. V Prostřední Bečvě byl pro nás přichystán oběd. Po obědě
jsme šli do kostela, kde otec Petr Dujka řekl pár slov k interiéru kostela.
Čas utíkal a my se ubírali na Turzovku – místo s mariánským
zjevením. Bohužel při příjezdu na Turzovku jsme zjistili, že velký autobus
neprojede, tak mladí a ti, co si troufli jít pěšky, se vydali k Panně Marii
po svých. Menší autobus vyvezl na Živčákovu horu všechny starší.
Na Živčákově hoře jsme se poklonili Panně Marii, načerpali duchovní sílu
a vydali se zpět do svých domovů.
Anežka Brhelová, Orel Polešovice
AKCE, KTERÉ PROBĚHLY NA SOKOLOVNĚ POČÁTKEM ROKU 2012:
14.1. Myslivecký ples
28.1. Společenský večírek Sdružení rodičů při ZŠ
11.2. Šibřinky
18.3. Dětský karneval
8.4. Velikonoční košt vína
24.6. Farní den
12.5. se za účasti 175 turistů konala Polešovská 25- pochod na Buchlov a zpět.
OCENĚNÍ
Ve čtvrtek 17. května se v Kongresovém centru
ve Zlíně konalo za přítomnosti starosty a místostarosty
vyhlášení soutěže Stavba roku 2011 Zlínského kraje.
V kategorii Rozvojové projekty měst a obcí získala
Čestné uznání poroty akce Rekonstrukce sokolovny Polešovice, realizovaná firmou ZEVOS
a.s. Uherský Brod, která byla spolufinancovaná Evropskou unií prostřednictvím Regionálního
operačního programu Střední Morava.
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NEJBLIŽŠÍ AKCE

14.7. TEAM ROCK – taneční zábava na multifunkčním areálu
21.7. Beseda při cimbálu na obecním dvoře – hraje CM Dolňácko
28.7. VSP BAND – taneční zábava na multifunkčním areálu
18.8. Zarážání hory – ve vinici pana V.Sojáka
Dále bude do kalendáře akcí doplněno:
24.11. Kateřinské zpívání na sokolovně – zvou Drmolice
Akce a termíny budou uvedeny na stránkách městyse: www.polesovice.cz.
Mgr. Stanislav Uhlíř
Dětský den s hasiči
Dne 2. 6. jsme uspořádali ve spolupráci s obecním úřadem na dolním hřišti dětský den.
Bylo připraveno celkem 9 stanovišť s různými soutěžemi jako např. lukostřelba, stříkání vody
na terč, malá hasičská housenková dráha, lanová dráha, hod hadicí na cíl a jiné.
Na stanovištích dostávaly děti do kartiček razítka a po absolvování všech stanovišť na ně
čekala sladká odměna a špekáček, který si mohly opéct. Mimo to byla vystavena naše
technika s možností prohlídky a vyzkoušení si výstroje a výzbroje. S JSDH Kunovice nás
přijela podpořit automobilová plošina, která dělala pro naše nejmenší a jejich rodiče
,,vyhlídkové lety“. Na závěr jsme předvedli ukázku zásahu na hořící stodolu i s traktorem,
kterou pro tento účel postavili mladí hasiči. K uhašení byla použita tzv. těžká pěna, která si
získala sympatie dětí už při slavnostním otvírání hasičské zbrojnice.
Cílem této akce byla propagace hasičů nejen mezi dětmi, ale také mezi dospělými.
Rádi bychom totiž naše řady rozšířili. Samozřejmě víme, že doby, kdy ve 14.00 hod padla,
jsou už dávno pryč, přesto ale věříme, že se mezi občany Polešovic určitě najdou tací, které
oslovuje tento druh adrenalinu. Ale nejde jenom o adrenalin ať už v podobě co nejrychlejšího
výjezdu, co nejrychlejšího příjezdu k zásahu nebo samotný zásah. Někoho může oslovit
hasičská technika, výstroj nebo výzbroj. Jiného může oslovit uniforma, nad kterou někdo
ohrnuje nos. Proč se nepřihlásit hrdě k cechu, tak jako v dobách minulých. Ať už jako aktivní
člen nebo sympatizant. A někoho může oslovit ,,obyčejná“ morální povinnost pomáhat
a zachraňovat. Rádi přivítáme lidi, kteří nemají rádi ta ,,krásná“ přísloví jako např. „Co tě
nepálí, nehas“, „Zadarmo ani kuře nehrabe“, „Seď panenko v koutě“, „Dočkej času jako husa
klasu“, „Kdo nic nedělá nic nepokazí“, „Kdo se ptá, moc se dozví“, „Nebuď zvědavej, budeš
brzo starej“ aj. Pokud neznáte ve svém okolí nějakého hasiče, můžete volat na kontakt níže.
Kromě potenciálních aktivních hasičů chceme oslovit také místní podnikatele, kteří
s námi sympatizují. Při zakládání a rozjezdu zásahové jednotky stál, kromě Hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje také Úřad městyse Polešovice. Jenže hasičina na téměř
profesionální úrovni je finančně velmi nákladná záležitost. A v Polešovicích hasiči na vysoké
úrovni jsou. Dokladem může být, že jsme byli povoláni na tak velké zásahy jako požár
pneumatik v Uherském Brodě, požár chemičky v Chropyni nebo naposledy hořící Moravská
Sahara u Bzence.
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Ovšem tak, jak všechno ostatní, i hasičská technika se opotřebovává a stárne. Budeme
rádi za jakoukoliv částku, anebo konkrétní věc, ať už je to výstroj, výzbroj nebo součást
cisteren.
Kontaktujte, prosím, velitele p. Petra Šestáka na tel. 777 911 114, nebo starostu p. Michala
Zapletala.
Předem děkujeme.

Za hasiče Stanislav Šoustek

Jarní úklidová brigáda městyse
Jarní měsíce byly pro místní skauty a myslivce opět ve znamení brigád úklidu černých
skládek a odpadků v okolí městyse. I když počasí moc nepřálo, akce se zdařila a skauti prošli
předem domluvené trasy. Je ale k zamyšlení, že se nasbíralo přibližně stejně odpadků jako
minulý rok. Odpovídat zvídavým dětem, proč lidi nepořádek dělají, je docela obtížné, protože
i dospělý člověk se zamyslí nad tím, proč se lidé tak chovají. Úklidové brigády se provádí
každý rok a každý rok to má stejný scénář.
Nejčastějšími odpadky jsou plastové obaly, plechovky od nápojů, sklo nebo pytle s různým
obsahem. Proč to ale lidi dělají? Nemají snad vztah k pořádku kolem sebe?! Berou jako
samozřejmost, že to po nich bude pořád někdo uklízet? Neváží si přírody? Myslí si, že je
nikdo nevidí nebo že je to prostě normální, bez odpovědnosti a postihu?
Městys nabízí spoustu možností, jak s odpady nakládat. Máme nádoby a kontejnery
na tříděný odpad, nový sběrný dvůr, kam se může uložit odpad zdarma, sběrný systém plastů,
každá domácnost má kompostér a pokud máte odpad, s kterým si nevíte rady, není jednodušší
způsob než zavolat na obecní úřad a informovat se jak s ním naložit.
I přesto se stále setkáváme s odpadky a černými skládkami. Hyzdí a znečišťují naše
okolí, obec pak musí vynakládat prostředky na úklid, které se dotknou každého občana.
Proč někteří občané vozí odpadky někam do příkopu a neodvezou je na rovnou sběrný
dvůr? V každém se musí přece probudit pud sebezáchovy, že např. PET láhev nepatří
do příkopu a veškerý odpad, který vznikne, si odnesu domů a následně jej vytřídím nebo
zlikviduju. PET láhev se nerozpadne tak rychle jako papírový kapesník nebo ohryzek
od jablka, ale najdou ji tam lidé ještě za 100 let, né-li za delší dobu. Polystyrén nebo sklo se
nerozpadnou vůbec.
Je to poselství pro další generace, princip trvale udržitelného rozvoje, předat jim životní
prostředí v co nejlépe zachovalém stavu a nepřenášet na ně zbytečné zátěže. Když se tak
nezodpovědně budou chovat všichni, jako se chovají někteří občané našeho městyse, tak se tu
v odpadcích utopíme.
Spadnout na střepinu z láhve nebo se říznout o rezavou plechovku není rozhodně nic
příjemného. Objevit igelitové pytle s rozkládajícími se zbytky domácích zvířat je jen pro silné
nátury. Ostatně, každý kdo chodí na procházky do okolí, si může vytvořit vlastní názor.
Za porušení zákazu sypání odpadů a smetí může být občan pokutován až 10 000,- Kč. Je to
krajní možnost, ale asi nevyhnutelná. Nejjednodušší cestou je začít sám od sebe a ne se pořád
odkazovat na někoho, že on to taky tak nedělá.
Nejde o to, aby se lidé kontrolovali či sledovali a vznikaly tak následné problémy, ale aby
získali povědomí a pochopili, že příroda nám byla propůjčena a její stav je odrazem celkové
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úrovně a vyspělosti společnosti. Každý se ohání právy na kde co, a cítí se hned nařčen, ale
na odpovědnost a povinnost se často zapomíná.
Než se otisknul tento příspěvek, na mnoha místech v okolí Polešovic se už od jarního úklidu
opět meze a příkopy naplnily odpadky.
Středisková rada

Závod vlčat a světlušek 2012
Letošní rok byl pro světlušky a vlčata z celé České republiky zajímavý tím, že se konal
Závod vlčat a světlušek. Celým názvem „Závod vlčat a světlušek o putovní totem náčelníka
a putovní vlajku náčelní“ je tradiční závod pro světlušky a vlčata konající se jedenkrát za dva
roky. Závod je postupový, začíná základním kolem, dále je kolo krajské a nejšikovnější
hlídky se mohou dostat do celostátního kola. Hlídka je složena obvykle z pěti až sedmi členů.
Cílem závodu je vyzkoušet si schopnost obstát v situacích potřebných pro život v dnešním
světě a samozřejmě prožití radostného setkání s ostatními vlčaty a světluškami.
V sobotu 21.4.2012 se uskutečnilo základní kolo závodu, které pořádalo středisko
Suchá Loz. Z našeho střediska byly vyslány tři hlídky, hlídka světlušek z Polešovic, hlídka
vlčat z Polešovic a hlídka vlčat z Vážan.
Celkově se sešlo na závodu 19 hlídek, z toho 10 chlapeckých a 9 dívčích.
Ze základního kola mohlo postoupit 6 hlídek.
Zadařilo se a mezi postupujícími byla i vlčata
z Vážan, která obsadila 2. místo a světlušky
z Polešovic, které obsadily 3. místo. Vítězné
hlídky se mohly těšit na krajské kolo, které se
konalo 2.6.2012 a pořádalo jej středisko Zlín.
Krajské kolo bylo náročnější, ale i tak se
naše hlídky hezky umístily. Světlušky
z Polešovic se umístily na 6. místě, vlčata
z Vážan se umístila na 7. místě.
Zúčastněným hlídkám patří velká
pochvala a gratulace za jejich krásné umístění,
není totiž důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Středisková rada
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Až zazní hlas zvonů.....
aneb
Jak jsme jeli navštívit Dominika Duku
Jsou celkem tři. Jsou z bronzu a dohromady váží asi l300 kg. Zatím stojí tiše v chrámu
sv. Víta na čestném místě pod královskou oratoří a zářivě se lesknou ve smršti fotoblesků.
Ježíš, Maria, Dominik – tři nové svatovítské zvony. Na informačním panelu je možno
se dočíst, že autorem výzdoby těchto zvonů je ak. sochař Daniel Trubač z Polešovic.
Největší Dominik je ozdoben reliéfem sv. Dominika. U jeho nohou symbol dominikánů – pes
s hořící pochodní v tlamě, zde takto věrně zpodobněn oravský oříšek Honeywill
von Nussdorf. Na obvodu zvonu poletuje houf andělů. Prostřední Maria – s reliéfem
svatovítské P. Marie a s věncem lilií. Nejmenší Ježíš – přesně Nejsvětější srdce Ježíšovo reliéf Krista doplňují motivy tří božských ctností – víry, naděje, lásky.
Zatím stojí tiše a čekají na požehnání a vyzdvižení do věže.
A co jejich autor Dan? Inu, umělci vždy tvořili z blahovůle mocných, takže je čas jet osobně
sebe a svou práci představit panu kardinálu Dominiku Dukovi. A garda jeho věrných jako
morální podpora jede s ním, v neděli 22. dubna nabíráme kurz na Prahu.
Jak se blíží chvíle setkání, Dan je více a více nervózní a my spolu s ním. A už je tady
majestátní postava celá v červeném, široký úsměv na tváři. Dan představuje sebe i své dílo.
Pan kardinál nám pak každému podá ruku, čímž rázem vyřeší naše dilema, zda je nutno
před kardinálem pokleknout a políbit prsten.
„My jsme Danovi kamarádi a přijeli jsme s ním z Polešovic.“
„Ale ne, opravdu z Polešovic?“, prohodí pan kardinál, „ Polešovice znám, dokonce jsem tam
jednou nocoval. Měl jsem totiž z Polešovic spolužáka – Staňu....počkejte, vzpomenu si......
...Jordána.“ Ostych z nás rázem opadá.
Pan kardinál si se zájmem prohlíží Danovy plastiky s motivy ze zvonů: „ Ale to by byly pěkné
dárky pro donátory“, medituje,
„a také pro paní Livii“, dodává a my horlivě
pokyvujeme hlavami, že pro paní Livii tedy
určitě. A pak už nás zajímá, jak to pan
kardinál dělá, že to tak skvěle koulí s panem
prezidentem. Rozesměje se, tvář se mu složí
do roztomilých vrásek a v očích zajiskří
veselé plamínky: „Víte, to je tak.........“.
Smějeme se a pan kardinál, ruce složené na
bříšku, není k zastavení. Povídá a povídá.
Setkání, které mělo proběhnout tak nějak
formálně mezi dveřmi, se protahuje. Po půl
hodině se loučíme, ještě společné foto a pan
kardinál odchází za dalšími povinnostmi.
A zvony stále ještě mlčí. Ale až 12. května poprvé zazní jejich hlas, rozezvučí se nad Prahou
ve velkém slavnostním chorálu. A kdo se dobře zaposlouchá do jejich zpěvu, uslyší vyprávět
o slunném kraji s vinohrady, o lahodném víně a veselých písničkách.
Protože ty zvony budou vyprávět i o Polešovicích.
Protože to vše je v nových svatovítských zvonech již navěky uloženo.
Dáno v Praze 22. 4. 2012

Eva Míšová
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Zastav se na chvíli a čti!
Když jsem včera vystupoval z vlaku, přede mnou šla pomalým tempem stará žena. Pospíchal
jsem a nevěděl, jak ji předběhnout. Nepříčetně mě vytáčela. Vtom jsem se zarazil a říkám si,
kam vlastně pospíchám? Ozvaly se ve mně výčitky svědomí, že jsem se v duchu zlobil
na ženu, která měla dost času a navíc za svoji pomalost nemohla. Celý život pracovala
a možná si i hodně vytrpěla. A možná i všechno trpělivě nesla. A já jsem takový netrpělivý
a malicherný. A to všechno jen proto, abych byl o 10 minut dřív doma. Ty minuty i tak
promrhám na internetu nebo u televize.
Alibisticky to shodím na dobu, ve které žijeme. Všichni jsme hrozně uspěchaní. A večer
zjistíme, že jsme toho zase moc nestihli. Frustrovaní zalehneme a usneme spánkem
spravedlivých. Přes SMS si vyznáváme lásku, komunikujeme přes chat a do očí si nemáme
co říct. Trápí nás účty, kariéra.
Ve schránkách se nám hromadí maily, protože nemáme čas odepsat. Na polici se nám
hromadí knihy, neboť nemáme čas číst, nevíme, jak voní příroda, protože nemáme čas k ní
přivonět! Do kdy to ale vydržíme? Čím víc toho chceme stihnout, tím méně toho stihneme.
Věnujeme velmi času věcem, které si to nezaslouží. Neumíme se zastavit a uvědomit si
hodnotu věcí. Nafotíme spoustu fotografií, ale už si je ani neprohlídneme. Vypálíme je na CD
a tím to končí. Počítače máme plné hudby, na kterou nemáme čas, máme množství televizních
kanálů, které ani nestačíme všechny sledovat. Místo zábavy stres!
Stále kontrolujeme mobil, jestli nám někdo nevolal, přestáváme si vážit krásných věcí, kvůli
kterým se vyplatí žít.
Můj děda má 87 roků. V životě nebyl v zahraničí, nemá mobil, poslouchá jednu stanici
na svém starém rádiu. A přitom si myslí, jaký krásný život prožil. S úsměvem vzpomíná, těší
se z pěkného dne, z vůně dřeva, ze svých vnoučat. Žil těžký život, ale váží si ho!
To my dnes neznáme. A tak máme infarkty, rakovinu, deprese. A možná by stačilo jen
zpomalit! Tvrzení, že se to nedá, neobstojí. Zamysleme se, kolik času věnujeme
nepodstatným věcem. Zkusme vypnout mobily a počítače a porozprávět si.
Snad jsem si uvědomil svůj rychlý život včas, abych zpomalil. Kamarád má chalupu v malé
osadě obklopené horami, není tam signál, žádná televize, obchod otevřený jen v úterý
a ve čtvrtek a jedna hospoda 5x5m. Asi tam zaběhnu, abych zpomalil a nezlobil se na staré
lidi, kteří si váží zbytku života a zbytečně nespěchají za smrtí, tak jako mnozí z nás!
*Pěkný den…a zpomalte…žijete jen jednou…a velmi krátce! *

oznamuje občanům, že kromě prodeje
tiskovin, tabáku a jiného zboží přijímá sázky
výherních loterií.
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čištění OZÓN MAKERem
Zařízení pro mikrobiologickou desinfekci interiéru vozidla

OZON MAKER je zařízení, které vyrábí ozón O3 , který díky svým
unikátním vlastnostem odstraňuje veškeré nečistoty, které se
mohou shromažďovat v kabině automobilu.

zařízení pro celkovou mikrobiologickou dezinfekci vozidla
- zbavuje klimatizaci a interiér vozu bakterií, virů, plísní, hub
a pachů
- způsobuje elektrochemickou reakci, která vytváří čistý ozón
- ozón je dezinfekční prostředek, který zabíjí bakterie, viry, plísně a likviduje
nepříjemné pachy
-

tato služba zahrnuje: ∗ vyjmutí vnitřního (pylového) filtru vozidla, mechanické
vyčištění (vzduchem) filtru i přilehlých prostor (možnost objednání nového filtru) ∗ vlastní
čištěni (dezinfekce) vozidla OZÓN MAKERem v trvání 30 minut ∗ větrání vozidla v trvání
cca 15 minut
Pokud je znečištění vysoké, je nutné provést čištění v časovém rozmezí 30-90min.

Cena:240,-Kč s DPH
Dále prodáváme akumulátory zn. EXIDE.CARYON pro osobní a nákladní vozy, pro lodě, karavany
a stroje za velmi přijatelné ceny. Prodáváme také kvalitní autodílny, dodání do druhého dne.

Kontakt: Petr Maurer

Tel.:777 108 123

Email:mauric@centrum.cz
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Slavnostní akce na úřadu městyse
Pasování na prvňáčky
Ve středu 20. června tohoto roku se v obřadní síni městyse
Polešovice 16 předškoláků rozloučilo se školičkou a bylo
panem starostou slavnostně pasováno na prvňáky. Tento
okamžik se za účasti kamer a foťáků rodičů stal pro děti
zlomovým, neboť po prázdninách už nenastoupí do školky, ale
začnou jim školácká léta a tím i víc povinností a úkolů.
Vítání občánků
Páteční odpoledne 22. června bylo pro pana místostarostu velmi příjemné, protože přivítal
do života v obci 7 nových občánků. Jak sám zdůraznil, vždy rád tento obřad provádí, nejraději
ale vítá do života děti žáků, které učil na základní škole, tentokrát se to týkalo 3 dětí.
Rozloučení s žáky deváté třídy
I ve středu 27. června bylo na úřadě veselo. To se přišlo rozloučit 17 žáků deváté třídy
základní školy. Letos poprvé dostali od úřadu na památku publikaci Polešovice 1595-1995,
kterou jim ve zkratce velmi poutavě a zajímavě představil pan místostarosta. Nezapřel v sobě
profesi pedagoga, žáky navnadil a ti v knize hned listovali. Na závěr jim pan místostarosta
popřál hodně úspěchů v dalším, nejen školním životě.
Bc. Jindřiška Míšová
Příspěvky od občanů jsou v původním znění, redakce neodpovídá za případné gramatické
a stylistické chyby.

Léto s českým filmem v kině Panorama
Po roce je tu opět léto a to znamená, že se
v Polešovicích budou opět promítat filmy. Letošní doba
prázdnin vychází pro děti školou povinné i pro filmové
nadšence příznivěji, než po roky minulé, neboť je o jeden
víkend delší než vloni a vychází tak o jednu filmovou projekci
navíc. Stejně jako v letech předchozích budeme opět promítat
pouze nové české filmy a že bylo z čeho vybírat. Letošní
bohatá nadílka premiérovaných českých filmů od loňského
podzimu po letošní léto čítala přes 25 filmů. Od letošního roku
jsme se vrátili k modelu jednoho dětského představení
v průběhu celého léta, neboť loňské 2 projekce se nesetkaly
s větším ohlasem. Vstupné na jednotlivá představení udržíme i nadále na 50,- Kč za jednu
projekci a zůstaneme tak nejlevnějším kinem v širokém okolí.
Za všechny, kteří se na provozu kina Panorama podílí, Vás srdečně do kina zvu
a těším se s Vámi na shledanou v sále.
Zde je letošní program filmových projekcí:
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1.7. Líbáš jako ďábel

Komedie, ČR, 2012, 113 min, režie Marie Poledňáková, od 20 hodin
Hrají: Oldřich Kaiser, Jiří Bartoška, Eva Holubová, Martha Issová, Milan Šteindler, Jiří Langmajer
a další

8.7. Muži v naději

Komedie, ČR, 2011, 110 min, režie Jiří Vejdělek, od 20 hodin
Hrají: Jiří Macháček, Bolek Polívka, Ester Kočičková, Jitka Čvančarová, Simona Stašová a další

15.7. Perfect days
Komedie, ČR, 2011, 108 min, režie Alice Nellis, od 20 hodin

Hrají: Ivana Chýlková, Zuzana Bydžovská, Zuzana Kronerová, Vojtěch Kotek, Bohumil Klepl a další

22.7. Rodina je základ státu

Drama, ČR, 2011, 103 min, režie Robert Sedláček, od 20 hodin
Hrají: Jan Budař, Marek Taclík, Simona Babčáková, Igor Chmela, Marek Daniel, Jan Fišar a další

29.7. Probudím se včera

Komedie, ČR, 2011, 120 min, režie Miloslav Šmídmajer, od 20 hodin
Hrají: Jiří Mádl, Eva Josefíková, Viktor Preiss, Miroslav Táborský, Karel Šíp, Zlata Adamovská
a další

5.8. Alois Nebel

Drama, ČR/Německo, 2011, 81 min, režie Tomáš Luňák, od 20 hodin
Hrají: Miroslav Krobot, Karel Roden, Alois Švehlík, Ivan Trojan, Tereza Voříšková, Tobiáš Jirous
a další

12.8. 4 slunce

Drama/Komedie, ČR, 2012, 105 min, režie Bohdan Sláma, od 20 hodin
Hrají: Karel Roden, Aňa Geislerová, Jiří Mádl, Klára Trojanová-Pollertová, Zuzana Kronerová a další

19.8. Saxana a lexikon kouzel

Pohádka, ČR, 2011, 90 min, režie Václav Vorlíček, od 16 hodin
Hrají: Petra Černocká, Jiřina Bohdalová, Petr Nárožný, Josef Somr, Jiří Lábus, Uršula Kluková a další

19.8. Signál

Komedie/Drama, ČR, 2011, 115 min, režie Tomáš Řehořek, od 20 hodin
Hrají: Bolek Polívka, Karel Roden, Jiří Menzel, Vojtěch Dyk, Kryštof Hádek, Kateřina Winterová
a další

26.8. Poupata

Drama, ČR, 2011, 94 min, režie Zdeněk Jiráský, od 20 hodin
Hrají: Vladimír Javorský, Malgorzata Pikus, Marika Šoposká, Vladimír Polívka, Josef Láska a další

2.9. Dům

Drama, Slovensko/ČR, 2011, 97 min, režie Zuzana Liová, od 20 hodin
Hrají: Miroslav Krobot, Taťjana Medvecká, Judit Bárdos, Ester Geislerová, Marek Geišberg a další

Petr Stašek, kino Panorama Polešovice
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Polešovjánek na Kunovském létě

Polešovjánek na Kunovském létě

Účastníci pěší Polešovické pětadvacítky

Světlušky na závodě
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Letos poprvé byla vytyčena trasa i pro cyklisty

Vlčata na závodě

2.7.2012 12:48:57

Fotogalérija

Pasování předškoláků na prvňáčky

Pasování předškoláků na prvňáčky

Rozloučení s žáky 9. třídy

Rozloučení s žáky 9. třídy

Vítání občánků

Vítání občánků

Zpěváčci MŠ při vítání občánků

Drmolice na Jízdě králů
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