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Příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2017
přeje
kolektiv zaměstnanců úřadu městyse

Krojovaní účastníci hodů v areálu multifunkčního areálu školního hřiště

Zárážání hory

Zástupci městyse na Slováckých slavnostech vína v Uherském Hradišti

Krojovaní po mši svaté o hodové neděli

Zárážání hory

Vyhlášení TOP Víno Slovácka 2016

Vítěz TOP Víno Slovácka 2016 pan Richard Drobil s ředitelkou
Agrární komory Uherské Hradiště ing. Dagmar Gracovou

Majitel nejlepší kolekce vín TOP Víno Slovácka 2016
ing. Jaroslav Vaďura

Vystoupení FS Polešovjánek

Starosta ing. Michal Zapletal s hosty – Josef Bazala,
ing. Marian Jurečka, MVDr. Stanislav Mišák, Karla Malinová

Akce pořádané úřadem městysu

Rozloučení žáků 9. třídy se základní školou 28.6.2016

Pasování na prvňáčky 22.6.2016.

Vítání občánků 2.12.2016

Vítání občánků 2.12.2016

Vítání občánků 24.6.2016

Vítání občánků 24.6.2016

Beseda se seniory

Žehnání svatomartinskému vínu

slovo STAROSTY

Krásné předvánoční dny Vám všem přeji, milí spoluobčané!
V tomto čísle bych Vám chtěl zhodnotit celý rok 2016
po stránce investic, tedy co se nám podařilo, popř. nepodařilo vybudovat.
Co se týká dotovaných projektů, byli jsme úspěšní ve
dvou případech. A to s projektem pod názvem „Chodník
u silnice III./4276 Salajka Polešovice“. Zde byla provedena kompletní rekonstrukce včetně nových konstrukčních vrstev, nových obrubníků a zámkové dlažby. Byla
vybudována také nová autobusová zastávka a všechny
vjezdy k rodinným domům. Tento chodník je bezbariérový a je určen pro občany se zrakovým postižením.
Rozsahem je od obchodu Jednoty až k bývalému hostinci na Salajce. Stavbu provedla firma Strabag, která vyhrála výběrové řízení. Rozpočet byl 4,1 mil. Kč a dotace
ze Státního fondu dopravní infrastruktury byla 85%
uznatelných nákladů.
Druhou dotaci jsme získali na projekt „Protipovodňová opatření městyse Polešovice“. Jedná se o projekt na
nové bezdrátové digitální hlásiče, které pokryjí celý městys Polešovice v počtu 75 ks, dále bude na Polešovickém
potoku umístěn ultrazvukový snímač výšky hladiny tzv.
hladinoměr a na to bude navazovat také digitální srážkoměr umístěný na vodojemu na Skale. Na tento projekt
jsme získali dotaci od Státního fondu životního prostředí
ve výši 3 mil. Kč, což je 70 % uznatelných nákladů.
V těchto dnech se dokončuje výběrové řízení na dodavatele tohoto systému. Práce mohou začít v prvních
jarních měsících příštího roku, případně i dříve, pokud
to počasí dovolí.
Další velkou, již dokončenou stavbou, je projekt již
hrazený kompletně z našeho rozpočtu. Jmenuje se Rekonstrukce místní komunikace v Míškách včetně nového chodníku, která navazovala na stejný projekt na Suchém řádku v minulém roce. Společnost E.On provedla
přeložení rozvodů nízkého napětí do podzemního. Provedli jsme přitom také přeložku kabelů veřejného osvětlení včetně vybudování nových sloupů a LED světel.
Nakonec byla zrekonstruována celá komunikace včetně
nových obrubníků a asfaltového povrchu. Tomuto projektu předcházelo ještě vybudování a oprava části kanalizace, která prosakovala do vinných sklepů na ulici
Vinařská. Celkové náklady byly přes 4 mil. Kč a vše bylo
hrazeno z rozpočtu městyse.
V příštím roce chystáme se společností E.On podobný projekt na ulici „za potokem“ (Nová čtvrť), od rodinného domu Náplavových až po rodinný dům Matuchových na Loučkách. Vše je závislé na rychlosti přípravy
projektové dokumentace a s tím spojeného vyřizování
stavebního povolení.

V těchto dnech jsme ještě spustili projekt na výměnu střechy na skautské klubovně (budova staré školky),
který byl již delší dobu odkládaný. Práce budou ukončeny v měsíci březnu, vše ale bude záviset na příznivém
počasí. Střecha je navržena tak, že by mohla být do budoucna třeba i obyvatelná. Krovy jsou kombinované
s ocelovými vazníky, krytina bude pálená taška Bobrovka. Práce na základě výběrového řízení vyhrála firma
Roktes z Ořechova s rozpočtem 1,1 mil. Kč.
V letošním roce jsme dokončili zateplení s novou fasádou budovy úřadu městyse. Během zimních měsíců bychom chtěli zrekonstruovat toalety, jak v přízemí budovy,
tak v prvním patře. V prvním patře úřadu městyse také
plánujeme novou podlahu ve vstupu ke kancelářím úřadu. Všechny tyto práce prováděli pracovníci městyse.
Během roku jsme s našimi pracovníky prováděli také
mnoho drobných oprav, jako jsou opravy chodníků,
oprava fasády na DPS 115, oprava opěrné stěny na ulici
Vinařská, rekonstrukce učeben v základní škole během
letních prázdnin, opravy vodovodních přípojek, kanalizací, dopravního značení atd. V příštím roce budeme
pokračovat ve větším rozsahu s rekonstrukcí chodníků
na místním hřbitově.
Rád bych Vás ještě závěrem seznámil se dvěma velkými projekty, kterými se nyní intenzivně zabýváme. Ten
první je projekt pod názvem“ Vybudování odborných
učeben a zajištění bezbariérového přístupu v ZŠ Polešovice“. Jedná se vybudování tří nových odborných učeben
v části podkroví na základní škole s venkovním výtahem
pro tělesně postižené žáky. Druhý projekt je rekonstrukce půdních prostor na zdravotním středisku s výměnou
nové střechy a výstavbou čtyř nových podkrovních bytů.
Při tomto projektu by se následně zateplila celá budova
s novou fasádou. Oba projekty v součtu investic téměř 40
mil. Kč musíme dokončit v nejbližších dnech, abychom
mohli podat žádosti do Integrovaného operačního programu ještě do konce letošního roku. Zde je možné získat
až 90% dotace z tohoto fondu Evropské unie. O podrobnostech obou projektů vás budu informovat v příštím čísle Polešovického présku v roce 2017.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům
úřadu městyse za práci, kterou odvedli v tomto roce,
a děkuji i všem občanům, kteří nás v tomto našem snažení podporují.
Všem přeji klidné a pohodové Vánoce, dětem hodně
dárků pod stromečkem, hodně zdraví a spokojenosti do
nového roku 2017.
Váš starosta Ing. Michal Zapletal
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Ze života mateřské školy
Vážení spoluobčané,
dovolte mi malé ohlédnutí za koncem školního roku
2015/2016.
Minulý školní rok jsme zakončili výletem do ZOO
Hodonín, kde se děti ze třídy „Sluníček“ a „Berušek“
seznámily se životem zvířátek. Za pomoci paní ošetřovatelky prošly celou zoologickou zahradu a nahlédly do osudů jednotlivých zvířat. Děti ze třídy „Motýlků“ a „Žabiček“ podnikly náročnější výlet spojený
s plavbou po Baťově kanále a výrobou pirátských šátků. Na závěr tohoto putování po splnění nelehkých
úkolů bylo pro děti velkou odměnou nalezení pirátského pokladu.

Dále jsme se zúčastnili tradičních „Slováckých hodů
s právem“ v počtu 46 vystupujících dětí, což je téměř polovina mateřské školy.
Nový školní rok 2016/2017 jsme začali s novými
tvářemi v novém pracovním kolektivu (byly přijaty dvě
nové paní učitelky, jedna asistentka pedagoga k integrovanému dítěti a jedna pracovnice na pozici chůva).
V mateřské škole se dítě poprvé setkává s institucionálním vzděláváním a poprvé se svými vrstevníky. Dítě
by se mělo učit, že vzdělávání je zábavné a příjemné.
Mělo by pocítit, že škola je bezpečné místo, oáza klidu
v dnešním uspěchaném světě. Výchova dítěte nám dává
neopakovatelnou příležitost být u zázračné proměny od
nesmělých prvních krůčků malého človíčka, až po zrod
jedinečné samostatné osobnosti.
A co víc můžeme dítěti v mateřské škole dát do vínku, o tom vypovídá citát Diane Loosmansové, který je
zároveň novým heslem naší mateřské školy, se kterým
se ztotožňují všichni naši zaměstnanci.

Již tradičně byli na úplném konci školního roku
naši nejstarší kamarádi slavnostně pasováni na úřadě městyse panem starostou. Děti mile překvapily
všechny mladší kamarády a paní učitelky originálním
dárkem na památku v podobě živého stromu, který
vyzdobily krásnými přáními a obrázky. Tento strom
jsme pak za pomoci dětí i rodičů společně zasadili na
zahradě naší mateřské školy.
V měsíci srpnu jsme obohatili slavnosti „TOP Víno
Slovácka 2016“ krátkým tanečním pásmem o víně,
kdy naše děti vykouzlily svým uměním nejeden úsměv
na tvářích diváků.

Kdybych měla své dítě vychovávat znovu,
Vybudovala bych pro něj nejdřív sebeúctu
a pak teprve dům.
Prstem bych víc malovala a míň hrozila.
Méně bych ho opravovala a víc si s ním povídala.
Nestarala bych se tak o učení, ale prostě bych se starala.
Chodila bych víc na procházku
a pouštěla více draků na provázku.
Přestala bych hrát vážnou, ale vážně bych si hrála.
Proběhla bych víc polí a viděla víc hvězd.
Víc bych ho objímala a míň s ním „válčila“!
Viděla bych v žaludu častěji dub.
Nebyla bych přísná, ale přístupná.
Neučila bych ho lásce k síle, ale naučila bych ho síle lásky.
Nikdy nebudeme moci vychovávat děti znovu,
a proto jim chceme být pevnou oporou, dobrým příkladem, spolehlivým rádcem, veselým kamarádem
a láskyplnou náručí.

Jaké nové projekty nás čekají v první polovině školního roku 2016/2017
Prvním z projektů, který v tomto podzimním čase
vzniká, je budování přírodní výukové zahrady s broukovištěm, čmeláčníkem, domečkem pro netopýry a ježka.
Na jaro nás čeká vysázení bylinkové zahrádky a vybudování hmatového chodníku pro děti. Tento projekt se nám
daří postupně realizovat díky nadaci SYNOT, od které
jsme v létě 2016 obdrželi dotaci ve výši 12.500,- Kč na
tento projekt.
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Dalším projektem je uspávání broučků na zimu, který proběhl 10. listopadu. Společně s rodiči jsme básní
a písní uspali broučky na zahradě mateřské školy, které
si děti z jednotlivých tříd vyrobily, a lampionovým průvodem jsme pak tuto akci zakončili na obecním dvoře
malým tanečkem. Zde si pak účastníci, kteří přečkali
i nečekanou deštivou sprchu, pochutnali na dobrotách,
které si pro ně jejich maminky připravily.

Tímto bych chtěla poděkovat sponzorům panu Míšovi, Sojákovi, paní Otrusinové a Vinařství Vaďura, kteří
přispěli svým chutným vínem pro výrobu teplého nápoje pro rodiče.
Na Vánoce si v každé třídě upečeme vánoční cukroví
na již tradiční vánoční besídku a potěšíme babičky a dě-

dečky nejen z DPS posezením a zhlédnutím besídkového pásma nejstarších dětí ve třídě „Žabiček“.
Všem Přejeme krásné zimní dny a těšíme
se na společné chvíle.
Bc. Jitka Oharková, ředitelka MŠ

Podzim v ZŠ
Podzim je v přírodě obdobím uklidnění a ukládání se
ke spánku. Ve škole však každý podzim znamená nový začátek, novou práci, nové problémy, ale i novou inspiraci.
Prázdniny jsme věnovali úpravám interiéru školy. Byla
v podstatě dokončena výměna tabulí a instalace projektorů ve všech třídách. Byla upravena jedna družina, aby v ní
mohla probíhat i výuka, a paní učitelky prvního stupně se
dočkaly nového kabinetu. Nejnápadnější pro návštěvníky
školy jsou úpravy vestibulu školy, který je teď mnohem
modernější a má taky řadu nových funkcí.
1. září nastoupilo do školních lavic v ZŠ Polešovice
274 žáků, o 19 více než loni, z toho 33 do prvních tříd.
Noví žáci znamenají také několik nových učitelů, více
učebnic a nábytku atd. Žáci se momentálně dělí do 12
tříd a škola pomalu začíná praskat ve švech. Vyřešit nedostatek místa ve škole by měl pomoci projekt s názvem
„Vybudování odborných učeben a zajištění bezbariérového přístupu v ZŠ Polešovice“. Hlavním výsledkem
projektu by měly být nové učebny v podkroví školy a vybudování výtahu, který propojí všechna podlaží školy.
Podmínkou zahájení prací je získání dotace z programu
iROP ve výši 95% nákladů. Žadatelem bude Městys Polešovice. Všichni pevně věříme, že to vyjde.
Pro kvalitu vzdělávání ve škole jsou nejdůležitější
kvalitní a zapálení učitelé. Po krátkém letním odpočinku, který naši učitelé stejně ve značné míře věnují přípravě na nový školní rok, se již v září rozjely nejrůznější
akce a projekty. V polovině září proběhla exkurze žáků 2.
stupně do Vídně. Žáci, kteří se neúčastnili, pomáhali organizovat Atletický čtyřboj, kterého se tentokrát účastnila družstva 10 škol z okolí. V rámci dějepisu a vlastivědy navštívili čtvrťáci a páťáci Velehrad a sedmáci
Archeoszkanzen Modrá. Paní učitelka Uhlířová strávila
se svou třídou 4. A jeden den v pravěku. V pátek 7. 10.
dopoledne se pro první stupeň konal Den stromů v areálu školy, odpoledne pak následovalo tradiční Bramborobraní, do jehož organizace se stále více zapojují naši
žáci, za což jim patří dík, stejně jako zapojeným učitelům. Zmínku jistě zaslouží i muzikoterapie na druhém
stupni, která měla podobu bubnování na drumbeny, několik akcí v rámci týdne knihoven nebo třeba projektový
den „Ne každý to má lehké…“, o němž se rozepisuje paní
učitelka Andrýsková v dalším článku.

Pestrý život v naší základní škole nikdy nekončí. Na
tomto místě bych chtěl pozvat všechny rodiče a přátele
školy na Vánoční dílničky, které se konají v pátek 9. prosince. Přijďte se pobavit a potěšit se svými dětmi a nasát
sváteční atmosféru.
Za kolektiv pracovníků Základní školy Polešovice,
přeji všem čtenářům Présku všechno nejlepší do nového roku 2017. Ať vás po celý rok provází štěstí a ať máte
pevné zdraví. Škole si dovolím přát dostatek žáků a stálý
elán do práce ku prospěchu celé obce.
Radim Pikner

Pondělí 7. listopadu v ZŠ
Vstáváte ráno s myšlenkou, jak těžký budete mít zase
den? Máte občas nutkavý pocit, že to v životě nemáte
lehké? Že musíte řešit obtížné situace, zdolávat náročné
překážky, prát se se svým osudem? Zkuste se rozhlédnout kolem sebe a uvidíte, že pokud budete zkoumat své
okolí pečlivě, objevíte, že lidé kolem vás mnohdy řeší
těžší problémy a zažívají obtížnější situace než vy sami.
A potom si řeknete, že vy se v podstatě máte báječně
a vedete téměř bezstarostný život.
A tento závěr byl jedním z hlavních vyznění projektového dne na naší základní škole, kterým každoročně
obohacujeme podzimní výuku. Ten letošní nesl název
Ne každý to má lehké… Žáci druhého stupně se ve skupinách po cca 12 napříč ročníky pohybovali po jednotlivých dílnách, ve kterých se seznámili s tím, co všechno
může znepříjemňovat život lidem kolem nich, jejich spolužákům. Dílen jsme měli celkem devět.
A jak to v nich vypadalo?
Tam jsme se zabývali stravovacími obtížemi, ať se
jednalo o obezitu, či mentální anorexii a bulimii, jinde
na nás čekaly vývojové poruchy učení ať v českém, anebo cizím jazyce. Také jsme si mohli vyzkoušet, jak se žije
s tělesným postižením, jaké je to podepsat se ústy a poslepu si dojít na záchod napustit vodu. Zda trpíme některou z fobií, jsme se přesvědčili v další dílně, abychom
se potom zkusili zamyslet nad životem lidí s Aspergerovým syndromem. Z dílny věnující se sociálnímu znevýhodnění to byl jen krůček do té zabývající se násilím
a šikanou.
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A jaké dnes žáci dostali známky? No přece žádné!
A k čemu to tedy všechno bylo? Opravdu nevíte? Tak si
přečtěte, co o tomto dni stručně napsali naši žáci, a tím
vám odpověděli na tuto otázku a nám, učitelům, i na
to, zda takové dni, jakým ten podzimní byl, má smysl
organizovat.
• Vše se mi během tohoto dne líbilo, učitelé to měli pěkně
připravené.
• Strašně moc se mi tento den líbil, protože jsem si mohla
všechno vyzkoušet nebo se něco dozvědět. Chtěla bych
učitelům poděkovat za to, že si s tím dali práci, protože
nemám co vytknout. Bylo to úžasné.
• Tenhle projekt se mi líbil, protože byl poučný a seznámil nás s mnoha věcmi. Projekty na různá témata by
mohly být 1x za měsíc.
• Projektový den byl super, poučil mě o hodně věcech.
Hezky jste to, učitelé, vymysleli.
• Dozvěděla jsem se spoustu věcí, tento den byl super.
Učitelé odvedli dobrou práci, moc se jim to povedlo.
• Den byl super, a odnesl jsem si toho dost. Učitelé sice
trpěli, ale dali to.
• Tento den se mi líbil a mám nezapomenutelnou vzpomínku. Moc za tento den děkuji.
• Dozvěděla jsem se, jak někteří lidé žijí, projektový den
byl super.
• V pondělí jsem se přiučil hodně věcí/ nemocí, které mohou mít lidé. Moc se mi to líbilo.
• Zážitek byl pro mne celý den.
• U každé dílny jsem se něco nového naučila, takové dny
mají smysl! Bylo to dobře zorganizované.
• Uvědomila jsem si, jak to mají někteří lidé těžké. Spousta dílen byla velmi zajímavá.
• Abych to shrnul, den se mi moc líbil, cením snahu, protože stanoviště byla připravena krásně a myslím, že
byla dost poučná.
• Líbilo se mi to, protože tahle témata mne zajímají, jen
by to chtělo více času.
• Dostalo mě, co všechno dokáže lidský mozek. Mám
na mysli to, že je až neuvěřitelné, že nám v hlavě něco
přeblikne a dokáže nás to dohnat k nemocem, jako je
anorexie.
• Jen tak dál, poučné i záživné, za mě super.
• Uvědomila jsem si, že mám všechno, co je pro mě důležité, a že někteří lidé se mají hůř.
Materiály z jednotlivých dílen si můžete prostudovat
během návštěvy naší školy na panelech a ve vitrínách ve
2. patře.
Eva Andrýsková
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Projekty spolupráce na ZŠ
běží i v tomto školním roce
Na jaře jsme
v rámci projektu s názvem
e-Management of multidisciplinary projects for secondary schools přivítali návštěvy učitelů a žáků z Lotyšska, Slovenska, Turecka a Rumunska. V aktuálním
školním roce probíhá práce v týmech, které řeší jednotlivá témata. Hlavním koordinátorem projektových
aktivit je zástupkyně ředitele Mgr. Irena Bělohradová.
Na škole je do projektu zapojeno 25 žáků osmé a deváté
třídy. Výsledky práce jsou sdíleny přes Facebook, Twinspace a umístěny na Google Drive. Veškerá komunikace
probíhá v anglickém jazyce. Bohužel se nám nevyhnuly
důsledky politických změn v Turecku. Jedna z tureckých
škol byla zrušena a z projektu vypadla.
Vy v r cholením
projek tové
práce bude
projek tové
setkání na škole v lotyšské Jelgavě v dubnu 2017. Naším
cílem je umožnit vycestování co největšímu počtu žáků.
Tato cesta je také hlavní motivací pro členy jednotlivých
projektových týmů.
Projekt potrvá do srpna 2017 a je financován Evropskou unií v rámci programu Erasmus+ KA2. Erasmus+
je nový vzdělávací program Evropské unie na období
2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve
všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti
sportu a mládeže.
Mgr. Radim Pikner, ředitel

Závody světlušek a vlčat
21.5.2016
Po dvou letech polešovskou smečku
Vlčat čekaly opět závody v jejich věkové
kategorii – závody světlušek a vlčat. Letošní rok bylo
pořádající středisko Psohlavci z Uherského Hradiště.
Samotný závod se odehrával v Rochus parku, v okolní přírodě kaple sv. Rocha. Od rána bylo hezky a dala
se očekávat náročná sobota pod pálivým květnovým
sluncem. Za Polešovice se vypravila hlídka vlčat složená ze šesti kluků: Hyjánek T., Lubojacký L., Indruch D.,
Gabriel T., Houser V. a Zajíc J.
I když vlčat je v polešovském oddíle více než 15, závodit mohli jen ti nejlépe připravení, museli se totiž utkat
v různých dovednostních disciplínách s hlídkami z celého okresu Uherské Hradiště.

Pořadatelé zvolili téma Pirátů, a tak se závod nesl
v duchu pirátských převleků a masek. Mezi tradiční
závodní disciplíny patří například První pomoc, Fyzická zdatnost, Poznávání přírody, Logické myšlení nebo
Manuální zručnost. Správný pirát musí umět zatlouct
hřebík, vědět která rostlina či zvíře jsou jedlé, nebo jak
si poradit s mapou a světovými stranami a neztratit se
přitom na moři. Pro věkovou kategorii závodníků 6-12
let to není žádná sranda.
V rámci volného času mohli všichni účastníci závodu zdarma navštívit areál Rochus parku s průvodcem
a hlavně počasí vydrželo hezké celý den. Nakonec naši
kluci ukořistili páté místo, ze sedmi celkových chlapeckých hlídek, což ale vůbec nevadilo, protože odjížděli
spokojení a se spoustou zážitků.

Letní skautské tábory
Červenec 2016

Tábor vlčat a skautů
Rok utekl jako voda a začátek prázdnin je pro všechny skauty a vlčata znamením letního stanového tábora
v Osvětimanském polesí, na tábořišti u Kamenné hájenky. Tématem letošních čtrnácti dnů byl Hobit. Jistě
to všichni známe z filmu, hobiti, skřeti, elfové, lidé a čarodějové putující za dobrodružstvím a naročnými úkoly.
Téma jako stvořené právě do prostředí osvětimanských

lesů, tajemných stezek a pískovcových skal. Ale není
to jen zábava - každodenní rozcvičky, služby v kuchyni a noční hlídky prověří ne jednoho zkušeného skauta. A co teprve dlouhých 14 dní bez elektřiny, počítače,
mobilu, horké sprchy - kdo z Vás by to byl vydržel? Dva
týdny utekly jako voda a říká se, že co se nestihne první
týden, už se druhý týden nedožene. Nebylo tomu jinak
ani letos, ač jsou letní dny horké a dlouhé, nejsou nafukovací. Největším úspěchem vedoucích jsou spokojené
děti a především minimum úrazů a zranění. A hlavně,
ještě půl roku a hurááá opět na tábor.

Tábor světlušek a skautek
Letošní tábor se odehrával v indiánském duchu. Každý den jsme zkoušely jinou indiánskou dovednost, jako
třeba rozdělávání ohně bez sirek a vaření na ohni, stopování zvěře a lovení bizonů, luštění indiánského písma
a vymýšlení indiánských jmen, léčení neduhů za pomoci
šamana, pletení indiánských náramků... Kmeny Apačů,
Inků, Jutů a Araukánů měřily své síly v nelehkých zkouškách a z nejsilnějšího kmene byl vybrán nový náčelník.
Novým náčelníkem se stala Bílá Holubice (Klárka),
která zvládla ulovit všechny bobříky, tedy až na mlčení.
Tohoto bobříka se letos opět nepodařilo ulovit nikomu –
asi je na nás, ukecané holky, příliš náročný.
Více fotek a informací naleznete na www.polesovice.
skauting.cz
Středisková rada

Z činnosti jednoty Orel Polešovice
Vážení přátelé,
naše jednota má za sebou docela náročný rok, co
se týká po organizačních stránkách orelských akcí.
Dokázali jsme uspořádat ve spolupráci s úřadem
městysu, Farním úřadem Polešovice i Polešovjánkem krásný Orelský den na multifunkčním areálu.
Všichni, kdo se došli podívat, ať vystupující, či diváci,
odcházeli nadšeni a jejich spokojenost dávají dodnes
najevo.
Naše účast byla i na sportovních akcích, a to na
župní atletice ve Valašských Kloboukách a fotbalových dovednostech, pod záštitou Antonína Pane nky
na Velehradě.
Mezi poutě, kterých jsme se zúčastnili, patří tradičně Velehrad, Svatý Hostýn, Stará Boleslav, na zpáteční cestě se zastávkou v Želivi, kde byl oběd a prohlídka kláštera.
Pro letošní rok má naše jednota v úschově i župní
prapor, což je pro nás ctí, ale zároveň i odpovědností,

neboť musíme zajistit jeho účast na nejen orelských
akcích. Vedle něj se samozřejmě objevuje taky prapor
naší jednoty a Polešovice jsou více znát v celorepublikovém měřítku.
12. listopadu jsme uspořádali duchovní obnovu
k zakončení Roku milosrdenství ve farním kostele.
Obnovu pod názvem ,,Ponořme se do milosrdenství“
vedl Mons.Mgr.P. Marian Dej, farář ze Slavičína.
S ním přijela i schola, která zpívala při Chválách a doprovázela liturgii při mši svaté, při níž byly přinášeny
dary symbolizující skutky milosrdenství. Všem zúčastněným se celé odpoledne líbilo a odcházeli s pěkným pocitem do svých domovů.
Do konce roku nás ještě čekají dvě naše akce, plavání s pohybovými aktivitami a otevřený mikulášský
turnaj v bowlingu, při kterém se utkají naši členové
s nečleny (tedy zatím, doufáme, že naše řady brzy
posílí).
Petr Brhel, sekretář jednoty Orel Polešovice
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Ze života Mysliveckého spolku Slovácko Polešovice
Myslivecký podzim znamená především péči o zvěř.
V současné době probíhá intenzivní přikrmování zvěře
jadrným krmivem i cukrovkou, kterou si každý rok myslivci vypěstují. S příchodem zimy se zakrmí také senem
a zvěři se podává i sůl.

Odměnou myslivcům za celoroční práci v honitbě
je pořádání honů na drobnou zvěř a lov zvěře spárkaté.
Kromě zvěře srnčí se v posledních letech pravidelně loví
i divočáci, kteří do naší honitby přichází v době vegetace
a zdržují se nejčastěji ve velkých lánech kukuřice.
Ing. Ivan Burda, myslivecký hospodář

Chovatelé
Základní organizace chovatelů Polešovice pořádala opět po dvouleté přestávce Výstavu králíků, holubů
a drůbeže v areálu za kinem Panorama ve dnech 17. –
18.9.2016. |Touto výstavou jsme chtěli ukázat výsledky chovatelské a šlechtitelské práce jak našich, tak
i okolních chovatelů. Podařilo se nám dát dohromady
celkem 80 kusů králíků 17 plemen a barevných rázů.
Holubů bylo vystaveno 102 kusů 17 plemen a barevných rázů. Drůbeže bylo vystaveno 57 kusů 14 plemen a barevných rázů a vodní drůbeže celkem 4 kusy
2 plemen.
Vystavená zvířata posoudila odborná komise posuzovatelů Tato komise zvířata zodpovědně posoudila
a udělila celkem 29 čestných cen a 3 poháry mladým
chovatelům do 18 let.
Touto výstavou bychom rádi vzbudili zájem o chov
drobného zvířectva u širší veřejnosti a hlavně mládeže.
Výstava má také význam propagační a má dodat odvahu
těm, kteří váhají se vstupem do našich řad. Chovatelství
nesporně působí na člověka a prohlubuje v něm estetické cítění. Kladný vztah ke zvířatům předpokládá člověka obětavého, citově založeného a ušlechtilého.
Děkujeme všem sponzorům za finanční pomoc a věcné dary i bezplatné služby. Zvláště patří poděkování
Úřadu městyse Polešovice za podporu naší organizace,

Hody
Letošní hody se konaly současně s volbami do zastupitelstev krajů, a proto se hody netradičně povolovaly v multifunkčním areálu školního hřiště. Ale to jsme přeskočili.
Letos byli zvoleni tito stárci starší: Matěj Kubiš a
Pavla Hrabcová, podstárci Marián Hrabec a Tereza
Nezdařilová, mladší: Jakub Stašek a Radka Vaculíková, podstárci Jan Andrýsek a Lucie Korvasová.
Podstárek Jan Andrýsek si ale zlomil klíční kost a musela se hledat náhrada. Ta se našla v Danielu Pestlovi.
Hody byly tradičně zahájeny koncertem dechové
hudby na Městečku a po té průvod vyšel pro stárky
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čímž nám pomáhá k rozvoji naší chovatelské základny.
V neposlední řadě patří poděkování všem členům,
kteří se zapojili do přípravy výstavy a poskytli svá zvířata. Děkujeme všem návštěvníkům za jejich účast a podporu v naší práci. Doufáme, že nás na další chovatelské
akci v hojném počtu navštíví a podpoří naši zájmovou
činnost. Velmi rádi mezi nás přivítáme zájemce o chov
drobného zvířectva.
Můžete se hlásit u přítele předsedy Jaroslava Jordána, Polešovice 585, nebo u Stanislava Vašiny, Polešovice
597.
Jaroslav Jordán

na sokolovnu. Na hřišti všechny přivítal místostarosta
a předseda TJ v jedné osobě, Mgr. Uhlíř, a představil
hlavní účinkující letošních hodů. Také hosty upozornil
na změnu ohledně povolení. Program pokračoval vyzvednutím a přípitkem stárkyň, krásným vystoupením
dětí z mateřské školy, základní školy, Drmolic, lajblistů
a vrcholem těchto pásem bylo vystoupení chasy. Poté
starosta městyse povolil hody.

Večerní zábava se tradičně konala na sokolovně.
Slavnostní mše svatá za mladé z Polešovic byla sloužena
v polešovickém chrámu Páně v neděli v 8 hodin a po té
následovala obchůzka stárků po dědině. Hodový víkend
zakončila muzika s cimbálem opět na sokolovně.
Navzdory strašlivým předpovědím počasí nepršelo
a hody byly pěkné. Byly chladné, ale o to víc všem chutnalo výborné polešovické vínko.

Dětský folklorní soubor Polešovjánek
Od posledního vydání Présku se v souboru Polešovjánek téměř nic nezměnilo. V srpnu děti zazpívaly a zatančily na Vinařských slavnostech v našem městyse při
8. ročníku vyhlášení soutěže TOP Víno Slovácka 2016.
Po prázdninách jsme se pustili do nacvičování vánočního pásma, s kterým jsme vystupovali při výstavě betlémů v sobotu 10. prosince 2016 ve 14.30 hodin na sokolovně. Spolu s Polešovjánkem vystoupil i dětský soubor
z Vážan pod vedením Mgr. Renaty Šťastné.

Letošní rok zakončíme ještě vystoupením u vánočního stromu v sobotu 17. prosince na Městečku.
Děti, které rády zpíváte a tancujete, přijďte mezi nás.
Jelikož se rychlostí větru blíží konec roku 2016, přejeme všem našim občanům radostné prožití vánočních
svátků a pevné zdraví, štěstí a pohodu v roce příštím.
Děkujeme za vaši přízeň.
Děti z Polešovjánku s vedoucí Michaelou Otrusinovou

DRMOLICE z Polešovic
Přišel prosinec. Poslední měsíc v roce, období, kdy
si v Drmolicích zpíváme „Vánoce, Vánoce, skoro-li budete?“ Je to čas dlouhých zimních večerů a mnozí z nás
vzpomínají, co tento rok přinesl, co se událo. V posledním čísle Polešovského présku jsme naše povídání skončily před prázdninami.
I ty pro nás byly plné aktivit. Městské informační centrum v Uherském Hradišti pořádalo příměstské tábory
v parku Rochus pod názvem „Moje Slovácko, aneb
u tetičky na dědině“. A nás tetičky – Drmolice pozvali,
abychom dětem ukázaly, jak se dříve právalo. A tak jsme
spolu s dětmi prali, máchali, věšeli, zpívali. Odměnou
pro nás bylo velké nadšení a zaujetí všech dětí. Vždyť poprvé viděly necky, valchu nebo mýdlo s jelenem. Poznaly,
že prádlo se dá usušit i na sluníčku, ne jenom v sušičce.
Další odměnou pro každého, kdo zavítá do tohoto koutu
Mařatic, jsou nádherné výhledy na celý hřeben Chřibů
a malebné vesničky pod horami. Užily jsme si posezení
na zápraží domku a potvrdilo se, že za krásami nemusíme jezdit jenom do zahraničí, stačí projít nejbližší okolí,
zastavit se a pokochat se okolní krajinou.
Prázdninové zpívání vyvrcholilo v srpnu na Vinařských slavnostech v Polešovicích. Letošní Vinařské
slavnosti byly zalité sluníčkem. To přálo nejenom vinařům, účinkujícím, ale i velkému počtu hostů, kteří
zavítali k nám do Polešovic. Polešovjáci opět připravili
bohatý program. Kouzelné vystoupení dětí MŠ a potom

už premiérový pořad Polešovjánku „Haj, husičky, haj“
a premiéra Drmolic s vystoupením „Metlu do ruky“.
Už delší dobu jsme chystaly „něco nového“. Něco veselého, živého, roztančeného. A tak volba padla na metlu,
ta přece patří k ženské! Nejenom, že se ukáže, která s ní
umí pořádně zametat, ale také zazpívat a zatančit. A to
se nám při premiérovém vystoupení povedlo!
Podzim patří hodům a na ty jsme se naparádily.
Předvedly jsme nově ušité sametky, kterými jsme doplnily naše sváteční kroje.
V listopadu jsme poprvé zpívaly na Horňácku. Pozvání na Katerinské zpívání jsme dostaly od ženského sboru
z Hrubé Vrbky, kde se nám moc líbilo.
Na prosinec jsme spolu s  Folklorním sdružením připravili výstavu betlémů. Zahájení výstavy je 9. prosince
2016 v 17 hod. na sokolovně v Polešovicích. Přijďte se
naladit vánočně. Čeká vás sbírka betlémů pana Miroslava Šeligy z Loučky u Vizovic, ale i betlémy občanů z Polešovic a okolí.
Konec roku 2016 se kvapem blíží. Pro Drmolice to
byl opět rok plný zpívání a setkání s přáteli při písničce.
Do nového roku 2017 přejeme všem pevné zdraví, spokojenost v rodinách. Děkujeme za přízeň vám divákům
a posluchačům. Poděkování patří i Úřadu městyse Polešovice, který naši činnost finančně podporuje.
Za DRMOLICE Dobromila Krysová
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Hasiči
Letošní rok byl pro nás nabitý spíše akcemi, které
jsme organizovali, a různými druhy pomoci občanům
městyse, než požáry. První událost se nám dlouho vyhýbala, a to až do 7.3.2016. Krátce před půlnocí byla naše
jednotka povolána na požár hospody ve Vážanech. Na
místo jsme dorazili jako první. Průzkumem jsme zjistili
požár v 1. patře, ve kterém se nachází bowlingová drá-

návratu ze cvičení jsme zůstali na zbrojnici, kde jsme
pokračovali v úpravách Fordu Transit a dokončili jsme
montáž majáků.
V sobotu 14.5. 2016 se naši členové Sboru dobrovolných hasičů podíleli na organizaci Fechtl cupu Floriánka, který byl zařazen do Slováckého poháru. Zajišťovali
jsme zde zdravotnickou pomoc, požární ochranu a také
bufet. O přestávce měli závodníci také možnost zúčastnit se jízdy zručnosti. I přes počáteční nepřízeň se počasí nakonec umoudřilo, celá akce se vydařila a obešla

se bez nutnosti našeho zásahu. Tento dozor jsme také
dělali v červenci na fechtl cupu v Ořechově.
ha. V době našeho příjezdu bylo již celé patro zahaleno
kouřem. V dýchacích přístrojích jsme provedli uhašení
ohniska a odvětrání celého patra. Po příjezdu jednotky
HZS z Uherského Hradiště jsme za pomoci termokamery provedli dohašení drobných skrytých ohnisek.
Nadcházející akce již byla plánovaná. Tou akcí bylo
součinostní cvičení 23.4.2016. Cvičení jsme se účastnili spolu s jednotkami z Kostelan, Nedakonic a HZS
UH. Cvičení se zaměřilo na hašení požárů v uzavřených
prostorech, vnikání do nich, techniky hašení, vyhledávání a záchranu osob, ochlazování a vynášení tlakových
nádob. Cvičení bylo v Kostelanech, kde nám poskytli
starý dům. Ten se pomocí dýmovnic zakouřil, čímž se
nasimulovali podmínky podobné reálnému požáru. Po
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Dále jsme 13.6.2016 na rybníku pořádali 1. ročník
Polešovské lávky. Lávka navázala na loňský 0. ročníky,
a ještě jsme přidali další disciplíny. Byl tady klasický pře-

jezd lávky na kole a ve dvojcích na tragači, přidali jsme
ještě výlov rybníka a slalom mezi bójkami a nafouknuté
duši. Ten se ale z časových důvodů musel zrušit. Výlov
rybníka spočíval v tom, že ve vyznačeném úseku byly
potopené soudky s pivem a lahve s vínem.

Letos bylo opět pro děti připraveno spoustu stanovišť
s různými úkoly. Po splnění všech úkolů následovaly
ukázky hašení v dýchacím přístroji a ukázka správného i špatného postupu při hašení hořícího oleje na pánvi. Dalším bodem programu byla dětská pěnová párty.
Když jsme položili pěnu a pobalili nářadí, byli jsme povoláni k požáru trávy mezi tratí a čističkou odpadních
vod v Polešovicích. Někteří návštěvníci se dokonce domnívali, že houkající siréna je dalším bodem programu.
Na místo požáru jsme dorazili jako první a postupně
jsme začali likvidovat ohniska. Pár minut po nás dorazila dobrovolná jednotka z Nedakonic a také profesionální jednotka z Uherského Hradiště. Po likvidaci požáru
jsme se vrátili zpátky na školní hřiště, kde zůstalo několik členů, abychom sbalili stanoviště a bufet.

Další již tradiční akcí je Ukončení prázdnin s hasiči,
které se koná každý rok poslední prázdninovou sobotu.

Poslední letošní plánovanou akcí byla návštěva
dětí s Mikulášskou družinou, ale o té až v příštím čísle
présku.
Matěj Hrabec

Veleúspěšné Léto s filmem v kině
Milí filmoví diváci, letos v létě jste měli již podeváté
možnost užít si naší minipřehlídky Léto s filmem, která
tradičně probíhá v kině Panorama v průběhu prázdninových měsíců července a srpna.
Letošní rok byl vpravdě veleúspěšný, neboť jedenáct
projekcí zhlédlo necelých osm set diváků a v konečném
součtu jsme tak měli průměrný počet návštěvníků sedmdesát dva na jedno představení. Tímto se stal letošní
ročník co do počtu návštěvníků vůbec nejúspěšnějším
v celé devítileté éře trvání této minipřehlídky, neboť
pouze v prvním roce byl průměrný počet diváků na projekci srovnatelný, a to sedmdesát.
Největší letošní novinkou byla instalace nového plátna. Staré plátno již dávno přesluhovalo svou životnost
a divácký zážitek z plátna nového je daleko lepší, pře-

devším díky jeho odrazivosti, která je několikanásobně
vyšší proti plátnu původnímu. Další pozitivum nového
plátna je možnost přejít v budoucích letech na projekce
ve 3D formátu, neboť nové plátno i stávající projektor
takovou možnost nabízí. Další novinkou, i když ne letošního roku, ale podzimu roku minulého jsou facebookové
stránky kina Panorama, kde mají zájemci o dění v kině
možnost sledovat, na co se můžete v kině těšit. Momentálně je sice kino „zazimováno“, a tak nových informací a událostí bude k dispozici minimum, ale pokud by
v kině probíhala v průběhu podzimu, zimy či jara nějaká
speciální akce jako jsou přednášky či koncerty určitě Vás
nezapomeneme informovat. Příští rok na jaře pak budete mít možnost stejně jako v letošním roce se spolupodílet na výběru filmů pro projekce formou facebookové
ankety a samozřejmě se v předstihu oproti plakátům a ji-
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ným formám klasické propagace seznámit s programem
celého léta.
Odkaz na facebookové stránky je: www.facebook.
com/kinopanorama1.
Vstupné na jednotlivá představení plánujeme i nadále udržet na Kč 50,- za projekci.

Jménem Úřadu městyse Polešovice i zaměstnanců
kina Panorama Vám všem děkujeme za příjemnou atmosféru, kterou jste na projekcích spoluvytvářeli a budeme se na Vás těšit v příštím jubilejní desátém ročníku.
Za zaměstnance kina Panorama Petr Stašek

Na karnevalu v Olindě
Po příjezdu do brazilského města Olinda
Můj karnevalový týden v Olindě splývá v jednu mlhavou čmouhu a dal by se charakterizovat slovem nezřízený: nezřízené chování, nezřízené pití, nezřízená
inhalace různých zplodin, nezřízená životospráva atd..
Rozhodně jsem se nenaučil tančit sambu, jak jsem si původně představoval, spíše se naučil, že
velké množství slivovice vypité na slunci v tropickém pásmu člověku neudělá
nejlépe.

Běžný karnevalový den probíhal tak, že jsme asi v 10
hodin dopoledne vyrazili do ulic. Cítil jsem se poněkud
nesvůj v přeplněných městských ulicí, kdy žádný člověk
v davu neměl ani trošku prostoru a cítil se jako sardinka.
Pro Brazilce se jedná o běžnou situaci, zatímco pro Středoevropana hotové peklo. Abych zapomněl na strasti

Karnevalu v Olindě se účastnilo asi
2 miliony lidí. Obrovské masy častokrát
veselých, ale i namol opilých lidí valících
se ulicemi města v nejrůznějších kostýmech, následujících některou z mnoha
kapel, které ulicemi města kráčely sem
a tam. Hromady lidí tančících, hlučných, upocených, odhazujících odpadky, chodících na záchod, kam je zrovna
napadlo. Takže lidé na jednu stranu vytvářejí úžasnou atmosféru karnevalu,
protože bez těchto lidí by karnevalu nebylo, ale taktéž tento jev má i nehezkou
stránku věci.
Původně jsem si nechtěl pořizovat
žádnou masku z důvodu mého studentského a velmi omezeného rozpočtu.
Nakonec jsem však usoudil, že si bude
kostým daleko vhodnější pořídit, abych
zapadl do davu. Půjčil jsem si tedy šavli, kterou si koupil
Jean, z české vlajky jsem si vyrobil plášť a koupil plastovou helmu s rohy. Když se mě někdo ptal, za co jsem převlečený, odpovídal jsem, že jsem převlečený za českou
komiksovou postavu. Samozřejmě jsem sebou všude
nosil flašku slivovice.
Už při prvních krůčcích v ulicích Olindy jsem si začal uvědomovat, i přestože byli v ulicích občas turisté, že
jsem považován za atrakci, poněvadž se se mnou chtěla
fotit spousta lidí. A všichni mě pozorovali. Zjistil jsem,
že víc na mě zírají hlavně chlapi, takže jsem nevěděl, co
si o tom mám myslet.

14

Polešovskej PRÉSEK

způsobené mačkáním se v davu, pomáhal jsem si popíjením slivovice, kterou jsem měl v zásobě. Plánoval jsem,
že mi vystačí asi na cca 3 měsíce.
Kolem 12. hodiny jsem se zpravidla mírně dezorientovaný brazilským sluncem ztratil mým kamarádům,
takže jsem bloudil různě po městě a bavil se s neznámými lidmi. Kolem 2. hodiny odpoledne jsem opět na
kamarády natrefil, takže jsme se tentokrát již spolu
potulovali po ulicích. Podobný scénář mělo všech 5 dní
karnevalu. Ještěže karneval trval jen 5 dní, protože mi
došla slivovica, a já se mohl vydat směrem do Paraguaye.
Jan Náplava

Tuto aplikaci má
i městys Polešovice.
Stáhněte si QR kód této
aplikace do svého mobilu a budete dostávat
upozornění na nově vložené informace z webu
•
•
•
•
•

zprávy
akce
úřední deska
fotogalerie
o obci

Odpadové hospodářství
O tom, že se v našem městyse třídí odpad, svědčí
nejen kontejnery umístěné v různých částech městyse,
ale především vážní lístky firem, kam se odpad odváží. Nechci se rozepisovat ve velkém o číslech a statistikách, ale pro zajímavost: v roce 2015 jsme vytřídili 48
t papíru, 34 t plastu, 17 t čirého a 9 t barevného skla.
Ze sběrného dvora bylo odvezeno 42 t objemného odpadu, 5 t pneumatik, menší množství nebezpečného
odpadu a co se týká komunálního odpadu, tedy popelnic, odvezlo se 359 tun. Bohužel nám sběrné firmy
zasílají fotografie, kdy mezi plasty se objevuje odpad,
který patří do komunálního odpadu. Do skla je vhazo-

váno autosklo, zrcadla, keramika a obsah kontejneru
je tím znehodnocen. Autosklo patří na sběrný dvůr,
keramika a zrcadla do komunálního odpadu (popelnice). Plné pytle s plasty nevhazujte prosím do kontejneru, ale počkejte na svozový den s plasty. Pokud nemáte
místo, je možnost odvézt pytle na sběrný dvůr.
Jsme rádi, že třídíte. Odpadu je mnoho, příroda
není skládka a je jenom jedna.
Za městys Věra Lukůvková
Upozornění:
sběrný dvůr bude ve středu 28. prosince otevřen,
ale v sobotu 31. prosince uzavřen.

Tělovýchovná jednota Polešovice
Vás zve na předsilvestrovský výšlap

„Zkratkou na Floriánku“
Sraz: 30.12.2016 v 9.00 hod.- cykloodpočívadlo 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 apod.
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V lednu a únoru 2017
Vás zveme na

ZIMNÍ
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
PRO SENIORY
Kurz bude probíhat po dobu 90 minut
v dopoledních hodinách
v Polešovicích.
Můžete se těšit na hry a cvičení pro zlepšení paměti
a celkové mentální kondice.
Přihlášky a další informace
na tel.: 776 176 652,
případně info@janabilkova.cz
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Koledníci Tříkrálové sbírky
budou obcházet městys
v sobotu

7. ledna 2017

Drmolice

Na vyhlášení TOP Víno Slovácka

Drmolice v Galerii vín

Na Slavnostech vína v Uherském Hradišti

Z akcí mateřské školy

Vystoupení žáčků mateřské školy na vyhlášení TOP Víno
Slovácka 2016

Taneček na uspávání broučků

Výlet do ZOO Hodonín

Z akcí Základní školy Polešovice

Nástup sportovců na atletickém čtyřboji 16.9.2016

Žáci zapojení do projektu Erasmus+

Návštěva Vídně 16.9.2016

Práce na tématu Human rights - Erasmus+

Členové týmu Communication při práci
- Erasmus+

Hra na drumbeny 31.10.2016

Prezentace práce týmu Healthy lifestyle
- Erasmus+

Naše reprezentace na atletickém čtyřboji 16.9.2016

Členové týmu Social relations při práci
- Erasmus+

Den stromů 7. 10. 2016

Junáci

Dívčí junácký tábor

Vítání jara

Skauti na Rikitanově memoriálu

Chlapecký junácký tábor

Závod vlčat

Investiční akce v roce 2016

Oprava místní komunikace v Míškách

Oprava místní komunikace v Míškách

Rekonstrukce chodníku na Salajce

Z činnosti našich spolků

Chovatelská výstava

Myslivecký spolek Polešovice
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