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Kolik občanů právě mají Polešovice?
Často se naši občané dotazují, kolik obyvatel žije v Polešovicích. Tento stav se den
ode dne mění. Lidé se rodí, umírají a stěhují. Přesný počet ale nejde nikdy říct přesně.
Nemůžeme vědět, kdo se nám právě v danou chvíli někde narodil nebo zemřel. Počet našich
občanů se stále pohybuje kolem dvou tisíc. Někdy to klesne pod 2000, vzápětí se ale může
sem přistěhovat nějaká větší rodina a stav se rázně změní. Na začátku roku 2012 jsme měli
1987 obyvatel. Na stránkách Českého statistického úřadu na internetu jsme se ale mohli
dočíst, že nás bylo 2003. Toto bylo pro mě záhadou, proto jsem se informovala na pobočce
ČSÚ ve Zlíně. Bylo mi řečeno, že se bere stav z posledního sčítání lidu a přičítá se k tomu
narození a přistěhování, odečítá úmrtí a odstěhování. Ještě je ale záhadou, kdo se ke sčítání
lidu přihlásil a kolik lidí tuto záležitost nebralo vážně. Přes náš úřad to nešlo. Ale patrně
ke stavu našich sečtených občanů byli přičteni i cizinci, kteří zde stále žijí. Jiné vysvětlení
nevidím.
V tomto roce se stav občanů vyvíjí k lepšímu. K počátečnímu stavu přibylo 42 lidí
přistěhovaných. Naopak se odstěhovalo doposud jen 23 občanů. Narodilo se nám 24 nových
občánků a na věčnost odešlo 20 osob. Tudíž ke konci listopadu máme přibližně 2010 obyvatel
Čechů a ještě přibližně 24 cizinců, kteří zde dlouhodobě žijí a jsou přihlášeni na cizinecké
policii. Ke konci roku se stav jistě ještě změní, ale nebude to snad již velký rozdíl.
K častým dotazům občanů patří informace o číslování domů. V současné době se musí
každému zkolaudovanému domu přidělit nové číslo popisné. Pokud se starý dům zbourá
a na jeho místě se postaví nový, musí se mu dát číslo nové a staré se zruší. Tak nám vzniká
řada prázdných čísel. Ale od 1. 7. 2010 platí nový zákon a musí to tak být. Čísla se musí dávat
chronologicky za sebou. V současné době se začínají stavět nové domy v lokalitě Díly.
Zde již bylo přiděleno první nové číslo popisné. Další číslo popisné bylo přiděleno jinému
domu v jiné části obce. A tak to bude dál. Již nebude určitá ulice s čísly popisnými xx1 – xx9
a podobně. Jedno číslo bude na Dílech a další třeba u sv. Marka. Ještě bude trochu výjimka
nová ulice pod školou dolů. Poslední přidělené číslo v Polešovicích je č. p. 793 na Salajce.
Milada Hrobařová, matrikářka
Hody 2012
Krásné hody… Tedy, abych byl úplně přesný, krásná byla sobota. To byly opravdu
krásné hody. Sluníčko svítilo, všichni byli dobře naladěni a do multifunkčního areálu, kde se
odehrávala vystoupení, přišlo kolem tisíce spokojených návštěvníků. Na začátku byla ještě
chvíle zdržení – to abychom se vyfotili (mimochodem – na společné fotografii jsem napočítal
197 krojovaných, dále bylo 14 muzikantů ze Straňanky a 7 z cimbálové muziky Ohnica),
a pak už se program rozjel. Zahájily děti z mateřské školy, kterých bylo 45 a tančily i ty
nejmenší děti z oddělení Berušek. Závěrečný verbuňk v podání nejmenších chlapců vyvolal
bouřlivé ovace diváků. Program s nimi nacvičily paní učitelky Jitka Oharková Dis, Bc. Lucie
Fiedlová a Mgr. Hana Bachanová. Po nich vystoupily děti ze základní školy, se kterými jejich
vystoupení připravila paní učitelka Mgr. Jitka Ryndová. Těch bylo 36 ve věku od 7 do 14 let
a já vždy obdivuji, jak se paní učitelce podaří skloubit vystoupení tak rozdílných věkových
kategorií. Z velkého počtu vystupujících z mateřské a základní školy nám do budoucna plyne
naděje, že zájem o folklór a kroje v našem městečku nevymizí a o budoucí stárky snad nebude
nouze.
Následovalo vystoupení bývalých stárků – lajblistů a po nich se už na scénu dostaly
Drmolice. Nutno říct, že tento amatérský pěvecký sbor si počíná naprosto profesionálně,
o čemž svědčí i jejich vystoupení ve Strážnici a na různých akcích v blízkém i dalekém okolí
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např. na Jízdě králů v Kunovicích, v Ořechově, Kostelanech, Suché Lozi, Mutěnicích, ....
Naposledy připravily Kateřinské zpívání na sokolovně, ale o tom se píše na jiném místě
v Présku.
A jako vyvrcholení programu se na scénu konečně dostala polešovická hodová chasa.
Celkem pod vedením paní Veroniky Šuráňové vystoupilo 14 párů se staršími stárky Radkem
Korvasem a Renátou Nožičkovou a mladšími Radimem Pernicou a Pavlínou Jordánovou.
Těm vydatně pomáhali jejich podstárci Marek Pavela s Magdalenou Ketmanovou a Jirka
Hasoň s Petrou Zámečníkovou. Stárci a stárky se celé hody starali vzorně o své povinnosti
i svou chasu a měli vše pevně pod kontrolou. Vznikl dobrý kolektiv a objevili se zde nové
tváře.
Jak už jsem uvedl v úvodu, sobota byla krásná. Zato neděle byla určitě nejhorší
za posledních asi 10 let. Od rána vytrvale pršelo a foukal prudký vítr. Přesto hoši z chasy
vydrželi chodit s právy po dědině celé dopoledne, ale po obědě jsme akci museli ukončit.
Děkujeme všem chlapcům, kteří vytrvali, a doufáme, že jejich kroje nebyly poškozeny
a budou nachystané na příští rok.
Poděkování patří i vinařům, kteří hody sponzorsky podpořili, přestože měli za sebou
náročné akce jako Zarážení hory (tady je potřeba poděkovat především panu Vítu Sojákovi),
Polešovické vinobraní 28. srpna a Slavnosti vína v Uherském Hradišti o čtrnáct dní později.
Díky nim všude panovala dobrá nálada, protože co by to bylo za hody v Polešovicích
bez dobrého polešovického vína!?
Velkým přínosem byla i cimbálová muzika Ohnica pod vedením pana Jana Káčera,
která hrála s velkou chutí, výborně si rozuměla s chasou a na zkouškách se dokázala
přizpůsobit nejmenším vystupujícím i požadavkům náročnějších účinkujících.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem organizátorům, rodičům a prarodičům všech
krojovaných účastníků za lásku a úctu k tradicím našeho městysu.
Takže shrnuto a podtrženo: máme to za sebou a už se můžeme těšit na další rok!! (My
pořadatelé s obavami, jak to zase dopadne).
Mgr. Stanislav Uhlíř, předseda TJ
Akce do konce roku 2012:
15. 12. 2012

Zpívání u vánočního stromu
od 16 hodin na Městečku

24. 12. 2012

Roznášení Betlémského světla
od 9 hodin po městysi

27. 12. 2012

Žehnání vína
od 18 hodin na sokolovně

30. 12. 2012

Předsilvestrovský výšlap na Brdo
odjezd z Městečka v 8 hodin
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Mnozí lidé obdivují náš polešovský kostel…
• Letos jsme si při hodech znovu připomněli den posvěcení farního kostela svatých
Petra a Pavla v Polešovicích. Ten byl vysvěcen 9. října roku 1735; světitelem byl
olomoucký biskup Otto Honorius Egkh. Ano, náš kostel je zde již 277 let.
• V současné době rozbíháme opravu interiéru farního kostela. Po setkání Ekonomické
rady farnosti Polešovice jsme během léta kontaktovali pracovníky Arcibiskupství
olomouckého ve věci rekonstrukce obrazů. V počátku se chceme zaměřit na opravu
obrazů, které jsou v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České
republiky. Jako první připadá v úvahu velký obraz „Korunování Panny Marie“
(Hoffmann), umístěný nad místem, kde bývá vystaven polešovský betlém. Opravy
interiéru budou vyžadovat nemalé úsilí i finanční prostředky, ale máme-li předat náš
kostel dalším generacím krásný…
• Prožíváme advent, tedy čas přípravy na Vánoce. Srdečně Vás zvu do našeho kostela
na vánoční bohoslužby. Ty by se měly konat takto:
Pondělí 24. 12. 2012 (Štědrý den) ve 22:00 hod.
Úterý 25. 12. (Slavnost Narození Ježíše Krista) v 9:00 hod. a v 10:45 hod.
Středa 26. 12. (Svátek svatého Štěpána, prvomučedníka) v 9:00 hod.
Úterý 1. 1. 2013 (Slavnost Matky Boží Panny Marie; Nový rok) v 9:00 hod.
a v 10:45 hod.
Nedělní mše svaté bývají standardně po celý rok vždy v 9:00 hod. a v 10:45 hod.
„Velké zpovídání“ před Vánoci se má v polešovském kostele konat v neděli 23. 12.
2012 od 14:30 do 16:00 hod. Zpovídat má asi pět kněží, je tedy i nabídka cizích
zpovědníků.
• Dovolte ještě pozvání… V poslední době se na mne obrátilo více pokřtěných lidí
z naší farnosti, kteří žijí v civilně uzavřeném manželství, zda by bylo možné jejich
sňatek i církevně zplatnit… lidově řečeno „dát do pořádku před Pánem Bohem“.
To v určitých případech skutečně možné je. Rád Vám v této věci poradím a pomohu!
• Často navštěvuji nemocné a staré, kteří se sami už do kostela nedostanou. Jenom
v Polešovicích je takových lidí zhruba 30. Při návštěvách tyto lidi zpovídám
a přináším jim svaté přijímání. Pokud byste snad ve Vaší rodině či sousedství měli
někoho, kdo by měl o takovou návštěvu zájem, rád přijdu.
• Snad se najde i někdo, kdo byl v dětství pouze pokřtěn, ale nebyl doveden ke svaté
zpovědi a k prvnímu svatému přijímání… dnes je již dospělý. Nevadí! Pokud bude
z Vaší strany zájem, můžete se na mne obrátit, a to osobně, či prostřednictvím
telefonu, případně e-mailu. Samozřejmě je možné (a dobré!) se k těmto svátostem
připravit i dodatečně.
Ať jsou Vaše dny radostné a plné pokoje!
Váš
P. Petr Souček, farář
Vinařská 228, Polešovice
Tel.: 739 389 202, e-mail: fapolesovice@ado.cz
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Informace z Mateřské školy Polešovice
V měsíci listopadu jsme se rozhodli uspořádat sběr papíru a výtěžkem si přispět
na domeček na zahradu, který nutně potřebujeme. Velkou motivací pro děti byl dort, který
měly děti slíbený, pokud se budou snažit a přinesou do mateřské školy co nejvíce papíru.
A opravdu se snažili všichni. Výsledkem je částka 3.085,-Kč, kterou jsme za papír
ve sběrných surovinách utržili. Děti ve všech třídách si pak společně pochutnaly na dortech,
které podle jejich výrazů ve tvářích moc chutnaly. Všem, kteří nám pomohli, mockrát
děkujeme za ochotu a snahu a už teď se děti těší na příští rok, kdy zase sběr uskutečníme.
Další poděkování patří sponzorům, kteří nám přispěli finanční částkou 9.500,-Kč
na domeček na hračky. Jmenovitě:
Vinařství Vaďura

Pivnice „Na Městečku“

Květiny Šottlová

Firma Ekolab

Stavebniny Prchlík

p. Petr Kovář

MUDr. J. Jančarová

Vinařství Soják

Kovovýroba Starinský

Vinařství Drobil

Ing. M. Motyčková
Poslední poděkování patří paní Zelinkové, která uspořádala cvičení zumby pro děti
a na kterém se vybralo neuvěřitelných 4.552,-Kč na vstupném. Takže celkovou částku máme
17.137,-Kč.
Vážím si každé pomoci, která přijde, o to víc, že v dnešní nelehké době se ještě najdou
lidé, kteří dokáží jak finančně tak svou ochotou pomoci dětem. Odměnou jim budou naše
vánoční přáníčka, která pro ně vyrobíme a osobně jim je jako poděkování předáme s přáním
krásných Vánoc.
Helena Žádníková
Předvánoční dárek
Od nepaměti poslání učitelů bylo vychovávat slušné a vzdělané lidi, od prvních krůčků
v mateřince až po vstup do života. V dnešní době, která není slušnosti a tolerantnosti příliš
nakloněna, je toto poslání čím dál těžší naplňovat. O to více nás mile překvapilo, že rodičům
není lhostejný náš letitý problém s úložným prostorem pro hračky našich dětí v mateřské
školce a rádi se zapojili do získání finančních prostředků a při vyhlášení sběru se ze všech
koutů Polešovic na naši školičku začaly sypat balíčky starého papíru. Další krásný dárek
na nás čekal díky paní Zelinkové, která ochotně a ráda uspořádala cvičení pro maminky,
tetičky, babičky….ve prospěch mateřské školky. V sobotu 10. 11. 2012 to bylo milé setkání
všech generací v rytmu samby. Nádhernou tečkou za 14- denním úsilím o získání finančních
prostředků bylo vystoupení dětí na téma „Loupežníci“ navštěvující taneční kroužek zumby.
Na závěr by se slušelo říci, že každá pohádka má šťastný konec a i když nám ke klíči
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od domečku pro hračky ještě nějaký ten krůček schází, ten nejkrásnější dárek jsme dostali už
teď v podobě podpory a krásných dětských úsměvů. Děkujeme!
Ilona Václavíková
V polešovské škole je na co navazovat
Dobrý den, vážení občané Polešovic,
dovolte mi využít prostoru na stránkách oblíbeného Polešovského présku k tomu, abych
představil některé záměry a vize, které bych chtěl v naší škole realizovat. Zřejmě by bylo
slušné blíže představit i sebe samého, ale o mne tu přece nejde. Jde o dobrou školu.
Jistě se shodneme na tom, že mít dobrou školu je jedním z nejdůležitějších
předpokladů úspěšného fungování obce. Dobrá škola je důležitá pro děti, aby měly dobré
předpoklady pro další životní uplatnění. Je důležitá pro rodiče, aby se na ni mohli spolehnout
a nemuseli hledat lepší někde jinde, a pro starostu, aby mohl s klidným svědomím nabízet
stavební pozemky k prodeji. Dobrá a plná škola je důležitá pro učitele, kteří zde mají
zaměstnání, uplatnění a možnost pozitivně ovlivňovat obec, stát i svět skrze dlouhé řady žáků.
Jsem současně starostou jiné malé obce, která nemá žádnou školu, a vím, jak moc nám chybí.
Na dnešní době je úžasné, že o všem rozhoduje občan, pro nás tedy rodič. On volí školu,
zvažuje, co je pro jeho dítě nejlepší, a kde to může dostat. Rozhoduje s plnou zodpovědností,
jestli se mu vyplatí posílat nebo vozit děti devět let do města za představou lepší školy, nebo
zda svěří to nejlepší, co má, vlastní dítě, do rukou místních učitelů, svých známých. Vždyť to,
že se v obci lidé znají, je nejlepší prevencí proti nejrůznějším nepravostem, které na mladé
číhají.
Jsem na místě ředitele necelé čtyři měsíce. Za tu dobu zatím povětšinou poznávám, jak
to na základní škole i v dědině chodí, jaké povinnosti se s touto funkcí pojí, co jako ředitel
mohu a nemohu ovlivnit, a co školu limituje v jejím rozvoji. Strávil jsem deset let na střední
škole v pozici učitele odborných předmětů a to byl poněkud odlišný svět. Velmi příjemným
zjištěním je fakt, že v polešovské škole pracuje tým aktivních a schopných lidí, jak pedagogů,
tak provozních zaměstnanců, a že je v tomto ohledu na čem stavět. Pozitivně mě překvapil
přístup bývalé paní ředitelky, se kterou jsme navázali dobrou spolupráci, zejména v její nové
funkci výchovné poradkyně. Za svůj nejdůležitější počin považuji angažmá paní učitelky
Ireny Bělohradové na post zástupkyně ředitele. Dovolím si tvrdit, že výuka angličtiny tím
u nás dostala zcela nový rozměr. Až ji poznáte, jistě mi dáte za pravdu.
O to důležitější je pro mne vytvořit pro své podřízené odpovídající pracovní
podmínky. Prioritou pro nadcházející kalendářní rok je vybavení jazykové učebny, abychom
podpořili výuku jazyků, což považuji v budoucím rozvoji školy za klíčové. Škola má krásný
areál, novou krásnou a hlavně úspornou fasádu a luxusní kuchyň s jídelnou. Co mne však
trápí, je vybavení, na němž učitelé pracují. Zařízení je většinou původní, čili šedesát let staré
a dávno za zenitem a myslím, že si učitelé zaslouží kulturnější prostředí.
Z hlediska budování postojů a celoživotního názorového zakotvení mladých lidí je
pro mne prioritou podpora ekologické výchovy, k čemuž chci využít také okolí školy a různá
veřejná prostranství. První vlaštovkou byl projektový „Den stromů“, během něhož si většina
tříd, mimo jiné, zasadila svůj strom. Bude trvat dlouho, než tyto stromy dorostou do plné
velikosti a krásy, ale trpělivost a odříkání jsou přece také důležité vlastnosti, které chceme
ve svých dětech podporovat.
Škola není instituce, kterou by bylo možné změnit ze dne na den. Mým cílem je stavět
na tom, co je osvědčené, navazovat nové spolupráce, hledat nové partnery, kteří by mohli
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školu obohatit, přidávat nové impulsy, a dětem i dospělým otevírat svět, který mimochodem
většinou není tak krásný a přátelský, jako v Polešovicích. Važme si toho.
Mgr. Radim Pikner, ředitel školy
Informace ZŠ Polešovice
V pátek 9. listopadu 2012 proběhl na naší škole projektový den věnovaný stromům.
Žáci 1. stupně místo běžné výuky plnili různé úkoly zaměřené na stromy a ekosystém lesa.
Slavnostní zahájení proběhlo ráno v 7:45 v tělocvičně školy formou krátké pohádky o pyšném
stromu. Ihned po zahájení se žáci rozešli na jednotlivá stanoviště a začali plnit zadané úkoly.
Během dne si žáci si vyzkoušeli hru „kimovku“ z přírodnin, „hmatky“ ve sklenicích
a poznávání stromů poslepu. Zahráli si ekologickou hru, při které si ověřili, jestli rozpoznají,
co do přírody patří a nepatří. Pan lesník z Lesní správy Buchlovice povyprávěl dětem
o důležitosti stromů a za jeho pomoci žáci vyráběli tzv. rodný list stromu. Mezi další úkoly
patřilo rozpoznávání plodů i listů stromů a jejich správné přiřazování k názvům. Ve školní
družině si žáci vytvořili čepici skřítka Listnáčka a prohlédli prezentaci snímků chřibské
přírody. Děti se mimo jiné dozvěděly, které věci patří do krmítka pro ptáčky a jaké stopy
nechávají některé zvířata. Nad plněním jednotlivých úkolů pečlivě dohlíželi žáci 8. třídy, kteří
si sami ověřili, že povolání „učitelů“ není vždy snadná práce.
Po dokončení všech úkolů se všechny skupiny shromáždily na předem připravenou
sadbu „třídních“ stromů.
Počasí bylo, i vzhledem k pozdnímu datu konání dne stromů, nadmíru vydařené a celý projekt
proběhl bez větších komplikací. Žáci 1. stupně se během celého dopoledne naučili mnoho
nových vědomostí a osvojili dovednosti, které jim ukázaly, jak nezbytný je ekosystém lesa
pro všechny živé organismy včetně člověka.
Mgr. Tomáš Kordula (koordinátor EVVO)
Na svatú Kateřinu zalezeme pod peřinu
Patříte k těm, kteří ihned po probuzení radostně vyskočí z postele, nebo se ke vstávání
dlouho odhodláváte a z teplého útulna se vám vůbec nechce? Pokud jste se zařadili do druhé
skupiny, můžete moc litovat, že nejste žákem či žačkou prvního stupně ZŠ Polešovice. Právě
oni se totiž stali hlavními aktéry projektového dne Na svatú Kateřinu zalezeme pod peřinu,
který se zde 26. listopadu uskutečnil. K jeho zdárnému absolvování musel každý účastník
zůstat v pyžamu, noční košilce či jiném spacím úboru a vyzbrojit se také dalšími doplňky
pro kvalitní spánek. Nechyběly tak čepice na spaní, župany, polštářky, peřiny, plyšáci,
dudlíky apod.
Celý den začal společným setkáním všech dětí a pedagogů prvního stupně, krátkým
povídáním o svaté Kateřině a nácvikem písničky Co dělá Kača. Další program se pak
odehrával v jednotlivých třídách pod taktovkou třídních učitelek. Děti se seznámily
s kateřinskými pranostikami, vyplňovaly tematické pracovní listy, vyráběly si čajovou
konvičku i se sáčkem čaje, věnovaly se návrhu a výrobě potisku povlečení, vařily si čaj
a hlavně lenošily a dospávaly u písniček a pohádek.
Ať už ráno vstáváte jakkoli, z postele se nakonec musí. A i když se nám projektový
den velmi vydařil a líbil se tak, že se nikomu nechtělo domů. Budík v podobě zvonění byl
neúprosný a nesmlouvavě nás vyhnal z peřin ven.
Mgr. Pavla Kubišová
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100 let českého skautingu
aneb
Malá výprava po stopách prvorepublikových skautů v Polešovicích
Co znamená sto let z hlediska dějin lidstva? A co z pohledu historie Země?
Zkusme ale jedno století vymezit daty 1912-2012. Co vše se odehrálo: dvě ničivé světové
války, fašismus, komunismus, znovunabytá svoboda, naděje a zmar, lidské touhy a pošlapané
ideály. A také jeden muž dokázal zhmotnit chlapecké sny o dobrodružství, romantice,
přátelství.
A. B. Svojsík – středoškolský učitel, který z Anglie do Čech přenesl myšlenky
skautingu. R. 1912 se svými junáky uskutečnil první skautský tábor v Čechách. Skauting
v našich zemích zapustil kořeny a letos je to již 100 let.
Asi se už nikdy nedozvíme, jak se skautské myšlenky šířily dál. Ale šířily se. A jejich
ozvěna dolehla až do Polešovic. Už ve 20- tých letech minulého století se v Polešovicích našli
kluci, kteří chtěli snít svůj skautský sen. Později se jim velkým a nedostižným vzorem stali
bratři Kutálkové, synové kpt. Kutálka, kteří bydleli v Praze, ale mnoho volného času trávili
v Polešovicích. Oba byli skauti, vždy připravení a skvěle vybavení. Místní kluci by se jim rádi
vyrovnali, ale šlapat junáckou stezkou bylo v té době, zvláště na vesnici, velmi těžké. A tak
uplynulo ještě hodně vody v řece Moravě, než mohl být ustanoven 1. skautský oddíl
v Polešovicích. Stalo se tak 9. května 1937.
Bratři Karel a Josef Masaříkovi, Miloš Zlámalík, M. Pleva, Fr. Jordán, Rud. Sitta, Jindřich
Verbík, Št. Andrýsek, A. Matyáš, Kv. Obdržálek, Stan. Zábranský, A. Horáček – to jsou
jména prvních polešovických junáků.
Svou nezastupitelnou roli sehrál Miloš Zlámalík – Hoša, který se učil knihvazačem
v Uherském Hradišti u br. Novotného – Šamana, významného junáckého vedoucího, který
se založením oddílu v Polešovicích pomáhal. Činnost tohoto oddílu však trvala velmi krátce.
S počátkem okupace Československa byla činnost Junáka zakázána, a tak zanikl i oddíl
v Polešovicích.
A jaké byly další osudy těchto skautů? Miloš Pleva jako mladý student nešťastnou
náhodou utonul. Mnozí byli totálně nasazeni v Německu a po válce se z Polešovic ztratili.
Květ. Obdržálek – Květina a Fr. Jordán bojovali jako partyzáni v Jugoslávii, kde Květina
padl. Karel Masařík byl po válce střediskovým vůdcem ve Zlíně. Životní cesty jsou někdy
opravdu klikaté. Miloš Zlámalík r. 1949 po nástupu komunismu pomáhal jako člen StB
likvidovat polešovický skauting.
Po válce r. 1945 vzniklo v Polešovicích již kompletní nové středisko. Zvláštností je, že
jen málo prvorepublikových skautů své nástupce kontaktovalo. Výjimkou, která potvrzuje
pravidlo, byl Ruda Sitta – Habsburk, k jehož přezdívce se váže následující historka: Ruda
jednou pozdě dorazil na tábořiště, kde již všichni spali, plácl do stanu, odkud se ozvalo: „Kdo
tam?“ „Tady Rakousko“, odpověděl Ruda a přezdívka Habsburk byla na světě. Ruda byl
dle vzpomínek pamětníků zcela originální figura. Vždy nosil po kapsách kompletní
kápézetku. Také miloval Chřiby a naučil tam chodit i poválečné skauty. A tak Habsburk
zanechal nesmazatelnou stopu a předal silné poselství všem dalším generacím. Od té doby
se vždy polešovičtí skauti vraceli a stále vracejí na Osvětimansko do Chřibů.
Ale to už je jiný příběh.
Ze starých materiálů a Akélovy paměti vydolovala

Eva Míšová
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Chlapecký tábor
30. 6. - 14. 7. 2012
Letošní rok, jako každý jiný, pořádali polešovští skauti tábor na základně
poblíž Osvětiman. Jako vždy jsme na začátku postavili stany, tee-pee, zprovoznili umývárku,
zastřešili jídelnu a vykonali další práce potřebné pro chod táboru.
Program, vyplňující čas skautů, byl opět velmi spjat s dřevárnami. Což znamená, že
skauti i vedoucí se odívali do pestrobarevných tunik, některé vypadaly až jako vyjmuté
ze středověku, a v ruce třímali meč a ti více zdatní i štít.
Tábor navazoval na půlroční program, který se odehrával na schůzkách. Šlo
o vyprávění, kde byla skupinka dobrodruhů poslána čarodějem do tajemného lesa za účelem
získat kouzelnou kouli. Jakmile ji však získali, tak je nepochopitelným způsobem poslala
do vzdáleného a neznámého města. A přenesla je tam tak, že spadli jakoby z nebe. Tento pád
je na dlouho dobu znehybnil a jediné, co si pamatovali, byl pohled chlapíka, který jim unáší
jejich magickou kouli a kterou již nikdy nemají šanci spatřit.
Po té, již na táboře, hledají nový způsob přenosu zpět do rodné, nebo alespoň známé
země. To se jim naštěstí povede. Díky místnímu šamanu a poustevníku, který se jim rozhodl
pomoci za namáhavou službu-jeho město již dlouhá léta sužovali různí poskokové samotných
pekel a další démoni, a právě o likvidaci těchto tvorů žádal. Dále jim poradil, že musí najít 15
kousků magického krystalu, jenž má dostatečně velkou moc k přenosu na velké vzdálenosti
a dobrodruhové proto museli pátrat. Některé kousky nacházeli u místních zlatníků, na starých
posvátných místech, dokonce jedna část padala společně s hvězdou, ale ta nejdůležitější a také
největší byla ve vlastnictví největšího a nejsilnějšího místního démona. Toho se společně
s jeho druhy podařilo dobrodruhům zneškodnit a tedy osvobodit město a posléze za pomoci
šamana se dostat zpět do rodného města.
Vlčata měla letošní program tábora v tématu osadníků, kteří prozkoumávají a osidlují
neznámý ostrov. Postupně za získané suroviny staví vesnice, města a panství a obratně bojují
s meči a štíty proti banditům a lupičům, podobně jako v deskové hře Osadníci z Katanu.
Během svého 14tidenního osidlování a putování po ostrově musela vlčata zvládnout
i běžné táborové činnosti jako je rozcvička, každodenní úklid stanů, služba v kuchyni, vaření,
doplňování zásoby dřeva, učit se pobytu v přírodě, lukostřelbě, baseballu a především
vzájemnému životu a práci v chlapeckém kolektivu, bez rodičů.
RYTÍŘI KULATÉHO STOLU
Dívčí tábor 14. - 28. července 2012
Jako každý rok, tak i letos, jsme se vydaly v polovině července na naši základnu
v Osvětimanech. Král Artuš přivítal své panoše na hradě Kamelot, pasoval je na rytíře
a zorganizoval z nich čtyři rytířské družiny: Lanceloty, Gawainy, Tristany a Galahady, které
soutěžily v rytířských dovednostech, ochraňovaly krále Artuše a jeho krásnou ženu královnu
Guineweru. Jen ti nejudatnější rytíři, kteří splnili všechny těžké zkoušky, se stali rytíři
kulatého stolu. Jednoho dne král Artuš onemocněl a království začalo chátrat. Mocný čaroděj
Merlin sdělil rytířům, že jediné řešení je nalézt svatý Grál. Ten dokáže krále Artuše vyléčit.
Proto jsme se vydaly na daleké putování. Sv. Grál nakonec nalezla „rytíř“ Helenka a Artuše
zachránila. Po velké hostině, kterou z vděku nechal připravit král Artuš, jsme se vydaly
relaxovat do aquaparku v Uherském Hradišti a druhý den opět odjely do rodné vesnice
za rodiči.
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NAROZENINOVÁ PÁRTY 100 LET ČESKÉHO SKAUTINGU
23. 9. 2012
Před sto lety založil Antonín Benjamin Svojsík naši organizaci Junák-svaz skautů
a skautek ČR. A právě k této příležitosti jsme v klubovně uspořádali oslavu. Jako na každé
oslavě nechyběl dort, spoustu jídla, dobrého pití a hlavně i vzpomínání. Hlavní část oslav byla
výstava fotek z činnosti střediska. A to nejen po revoluci v roce 1989 ale i před revolucí.
Pro malé účastníky byl připraven doprovodný program. Možnosti vyrobit si vzpomínkové
tričko, či překonat překážkovou dráhu a vyfotografovat se s A. B. Svojsíkem v životní
velikosti.
DRACIÁDA
14. října 2012
Bylo hezké sobotní odpoledne, počasí nám přálo a nad polešovskou Skalou se začaly
scházet skupinky dětí se svými draky, aby si zasoutěžily o některou z kategorií letošní
Draciády. I přes slabý vítr se podařilo některým drakům vzlétnout a dlouho panovat
na obloze. Akce se zúčastnilo přes 80 lidí, převážně dětí v doprovodu svých rodičů, s draky
ručně vyrobenými nebo koupenými. Uběhaní, ale spokojení jsme se pak rozešli do svých
domovů.
DESKOVÉ ODPOLEDNE V KLUBOVNĚ
17. listopadu 2012
Tento sváteční den jsme využili k setkání ve skautské klubovně za účelem zahrát si
různé stolní a karetní hry. Soutěžně se bylo možné zúčastnit turnaje v Člověče, nezlob se!,
Piškvorkách, Pexesu a Osadnících z Katanu. Nesoutěžně se hrálo Kvarteto, Černý Petr, Uno,
Abalone, Blechy, Chameleonci, 6 bere!. Vítězové si odnesli zlaté medaile a hodnotné ceny.
HALLOWEEN
2. října 2012
Všechna strašidla z okolí se slétla v naší klubovně, aby porovnali svou krásu a také své
dovednosti v letu na koštěti, ve „flusání“ kouzelné fazole do dálky, v pití dračí krve na čas
a na ty nejodvážnější čekal průchod strašlivě strašidelnou půdou. Po té, co porovnali síly,
se všichni ve zdraví opět rozlétli do svých obydlí.
Středisková rada
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Sdružení rybářů Polešovice

V letošním roce jsme uspořádali dvoje rybářské závody. První se uskutečnily v květnu
a to dětské spojené s dospělými. Počasí nám přálo a úlovky byly krásné. V červenci pak
proběhly noční závody a i na těch byla účast. Nejprve přeprchalo, ale k půlnoci se počasí
umoudřilo. Vítězové kategorií byli odměněni hodnotnými cenami. K poslechu nám hrála
country kapela „Je nás moc”, která i přes nesnáze s aparaturou hrála dál a doufáme, že
všechny pobavila. K doplnění programu žaludku byly připraveny i různé gurmánské
speciality. S určitostí počítáme s tím, že závody v příštím roce budeme opět opakovat. Přesné
termíny budou upřesněny. Další informace naleznete na naší nástěnce, která je naproti
lékárny, nebo na internetové adrese: http://www.rybari-polesovice.cz/
Děkujeme tímto všem členům, kteří se zapojili do přípravy závodů a jejich organizaci.
Chtěli bychom se zmínit o chování některých spoluobčanů v areálu rybníku. Majitelé
psů se klidně prochází kolem rybníku a nenapadne je si po svých mazlíčcích uklidit jejich
exkrementy. Vždyť nikomu není příjemné, když do některé takové hromádky stoupne, natož
pak si sedne. Copak by Vám ruce upadly, kdybyste si po svém mazlíčkovi tyto hromádky
uklidili? Měli jsme postavené informační tabule, i tyto nám někdo poničil a to nemluvíme ani
o loďce, z které se zakrmovaly ryby - ta už je také rozbitá. Nejspíš někomu překážela.
Na konec chceme ještě připomenout pytláctví. Cožpak si lidé nemohou zakoupit rybářský
lístek, který je k mání ve třech prodejnách našeho městyse? Musí nám rybník takto plenit?
Dosti nás mrzí, že se snažíme tyto prostory udržovat, ale přesto všechno se najdou takoví,
kteří nám to zde ničí. Vždyť je to kousek pěkné přírody a každý by se měl nad sebou
zamyslet - příroda je tu pro nás, nikoli my pro ni.
Všem spoluobčanům za celé sdružení rybářů přejeme všechno nejlepší a hodně úspěchů
v novém roce 2013.
Za sdružení rybářů Polešovice Marie Stupková
Léto s českým filmem
Milí filmoví příznivci, ani letošní rok nebyl výjimkou a v našem
kině Panorama opět proběhl letní „festival“ nových českých filmů.
O prázdninách jsme odpromítali celkem 11 filmů a již tradičně to
byly opět nové české filmy. Účast na jednotlivých projekcích byla
vynikající, přesnou statistikou či grafy Vás ale nebudu letos zatěžovat. Vstupné
na představení jsme udrželi na 50,-Kč za projekci a chceme v tomto trendu pokračovat
i nadále. Kvalitativně se sice v našem kině za posledních několik let změnilo mnoho věcí, ale
vstupné chceme i přes náklady do technického zázemí kina udržet na stávající částce. Navíc
od příštího roku plánujeme další inovaci technického zázemí tím, že vedle klasických
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promítaček paralelně naistalujeme i moderní promítací systém dle parametrů E-cinema. Mělo
by to do našeho kina přinést nejen vyšší obrazovou kvalitu reprodukovaných filmů, ale
i možnost promítat veškeré nové filmy dostupné v ČR jak v analogovém, tak v digitálním
formátu. Jen doufejme, že se na potřebné vybavení najde dostatek finančních prostředků
a budeme moci již v příštím roce promítat kvalitněji a lépe. Dále jsme se od letošního roku
opět vrátili pouze k jedné projekci dětského představení za prázdniny. Praxe projekce dvou
dětských filmů za léto se v minulých letech neosvědčila, neboť tyto odpolední představení pro
malé diváky byly jen málo navštěvované, a k našemu překvapení i navzdory tomu, že dětské
filmy jsme vloni promítali úplně zdarma.
Naše kino se jmenuje Parorama. Dle slovníku cizích slov je „panorama“ označení
pro široký rozhled, celkový pohled na krajinu a já doufám, že návštěvy představení v našem
kině nám všem pomáhají tento rozhled každoročně ještě více rozšiřovat.
Za zaměstnance kina Panorama Petr Stašek
Z činnosti našeho „včelařského spolku“
Po delší době se připojujeme s příspěvkem i my včelaři. Od doby, co jsme na těchto
stránkách „dělali“ malou včelařskou osvětu, se v naší Základní organizaci Českého svazu
včelařů (ZO ČSV) několik věcí změnilo.
Ubylo včelařů a s tím je spojen i úbytek včelstev. Někteří naši dlouholetí členové
odešli do „včelařského důchodu“, a to Zdeněk Bartošík, ing. Stanislav Kofroň a František
Hodulík.
Pak také odešli na věčnost dlouholetí členové a funkcionáři naší ZO – Vojtěch
Procházka (pokladník), zemřel v roce 2011 a včelařil dlouhých 60 let. V letošním roce jsme se
naposled rozloučili s panem Františkem Bartošíkem, který po mnoho let naši ZO vedl jako
předseda. Za celou dobu co včelařili, udělali velký kus práce pro rozvoj a zachování včelaření
v naší obci.
V posledních dvou letech jsme také přijali 4 nové členy a díky nim máme celkem
v naší ZO ČSV 18 členů se 119 včelstvy. Počet včelstev není nijak velký, ale díky za něj.
Na Polešovice připadá z tohoto počtu 8 včelařů se 60 včelstvy, na ostatní obce, které jsou
členy naší ZO, připadá zbytek a to: Vážany 2 včelaři / 15 včelstev, Ořechov 1 včelař / 4
včelstva, Tučapy 2 včelaři / 17 včelstev, Kostelany n/M 4 včelaři / 23 včelstev.
V březnu tohoto roku jsme se dověděli nemilou zprávu, že ZO Polešovice patří
do ochranného pásma kvůli nemoci včelího moru, který se vyskytl v obci Osvětimany. Proto
musíme my všichni včelaři věnovat zvýšenou pozornost léčení včelstev, aby
nedošlo k rozšíření nákazy i u nás. Dostali jsme nařízení od Krajské veterinární
správy, abychom dodali vzorky z včelstev pro kontrolu nákazy včelího moru.
Tento odběr proběhne v polovině prosince, proto nám držte palce, aby výsledky
byly negativní.
Kdyby tomu tak nebylo, musela by se všechna včelstva, které by byla na stanovišti
nakažené morem, spálit. Jednalo by se i o včelstva zdravá. Takové je nařízení našich státních
orgánů. Obnova takto zničených včelstev by trvala několik let.
Včelí mor se hlavně objevuje u zesláblých včelstev, tyto včelstva jsou oslabené
v důsledku onemocnění varroázou. Proto tomu musíme předcházet poctivým léčením,
na které nám přispěl i Městys Polešovice částkou 5.000,- korun, za což ještě jednou
děkujeme. V současné době se snažíme léčit včelstva přírodní cestou, a to kyselinou
mravenčí, která je šetrnější ke včelám než léčiva z výzkumného ústavu, které jsou dodávány
nám včelařů plošně v celé ČR. Kyselina mravenčí je účinná nejen na varroázu, ale také
na další nemoci a jako jediný možný lék, používaný i v žádaném BIO včelaření.
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A ještě z příjemnější strany činnosti naší ZO.
Byli jsme požádáni vedením ZŠ Polešovice, abychom udělali včelařskou osvětu
na I. stupni ZŠ.
Den se včelaři byl 18. 9. 2012. Po celé dopoledne se měly děti možnost seznámit se základy
včelaření, přiblížit si život včel formou kresleného filmu, zkusit si vytáčení medu. Ochutnaly
různé druhy medů a pak ještě ve spolupráci s místními chovateli navštívily výstavu drobného
zvířectva v zahradě za kinem.
Určitě jsme my včelaři a stejně tak i naši kolegové chovatelé dětem zpříjemnili začátek
školního roku a podle ohlasu dětí a učitelů se celé dopoledne se „zvířaty“ všem líbilo.
Stejně tak i v MŠ, kde si ovšem přednášku o včelkách paní učitelky zprostředkovaly
samy podle materiálů, které jsme jim zapůjčili.
Na závěr … protože se blíží Vánoce a s tím i příchod nového roku, chceme všem
občanům popřát klidné a příjemné prožití svátků a do nového roku 2013 hlavně hodně zdraví.
Martin Filípek, jednatel MF, ZO ČSV
Ohlédnutí za rokem 2012 Jednotky sdružení dobrovolných hasičů Polešovice
Během letošního roku naše jednotka zasahovala u sedmi událostí: pořádala dětský den,
svou technikou a vybavením pomáhala s kácením stromů, odtahem vozidel atd. Z letošních
zásahů byl nejvýznamnější požár „Moravské Sahary“ - borovicového lesa ve Bzenci a požár
trávy ve Vážanech, kde naše jednotka odtahovala cisternu profesionální jednotky z Uherského
Hradiště.
Zásahy do listopadu 2012 :
5. 3. 2012

Planý poplach

Vážany

28. 3. 2012

Požár

Polešovice

9. 4. 2012

Požár

Vážany

30. 4. 2012

Požár

Polešovice

24. - 25. 5. 2012

Požár

Bzenec

18. 6. 2012

Požár

Nedakonice

4. 10. 2012

Požár

Polešovice

Akce pořádané sborem dobrovolných hasičů:
V neděli 6. 5. 2012 byla ve farním kostele v Polešovicích sloužena při příležitosti svátku
sv. Floriána (4. května) sloužena mše za hasiče.
2. 6. 2012 se konal dětský den s hasiči. Děti si mohly vyzkoušet výbavu, kterou používáme
při různých typech zásahů. Bylo nachystáno mnoho stanovišť, kde děti plnily úkoly, za které
dostávaly razítka a v cíli dostaly malou odměnu.
29. 9. 2012 byl sběr železa, jehož výtěžek byl věnován pro potřeby zásahové jednotky. Tímto
ještě jednou děkujeme všem občanům, kteří nám železem přispěli.
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Další činnosti jednotky
Během roku probíhala údržba cisterny LIAZ CAS 24 a také se pokračovalo
na opravách naší cisterny CAS 24 Tatra 815, kterou jsme začátkem loňského roku získali
havarovanou bezplatným převodem od HZS Zlínského kraje. Dále se v rámci výcviku pilařů
kácely některé překážející a nebezpečné stromy v obci. Naše jednotka také několikrát
pomáhala odtažením nákladních vozidel úřadu městyse při jejich poruše.

Při požáru trávy ve Vážanech jsme vyprostili cisternu profesionální jednotky z UH
a po zjištění poškození vozidla jsme ho na tyči odtáhly na stanici do UH.

Na dětském dnu bylo mnoho úkolů i ukázka hašení pěnou...
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Významná výročí na Šlechtitelské stanici vinařské v Polešovicích
V letošním roce 2012 si na Šlechtitelské stanici vinařské v Polešovicích připomeneme
tři významná výročí. První z nich je 90. výročí založení stanice v roce 1922, dále čtvrtstoletí
od zapsání dominantní odrůdy Muškátu moravského MOPRU /1987/ do Státní odrůdové
knihy. Muškát moravský a další odrůdy vyšlechtil šlechtitel ing. Václav Křivánek, jehož život
byl spjatý se stanicí a révou vinnou a letos 2. září by se dožil věku 85 roků.
Něco z historie stanice
V roce 1922 propachtoval Katolický podpůrný spolek diecéze olomoucké
na Velehradě Českému státu výměru 3,14 ha půdy za účelem založení a udržování vzorné
pokusné a matečné vinice a révové školky s jednoduchým viničním domkem pro stratifikaci.
Činnost stanice započala v roce 1922 a byla zaměřena na postupný rozvoj a obnovu vinic
zničených révokazem a peronosporou v obci Polešovice a nejbližším okolí. Zkáza byla
na 300 ha vinic.
Prvním vedoucím stanice byl místní vinař Tomáš Míša. V roce 1924 připravuje plán výsadby
amerických kořenáčů. Další vedení přebírá Bohumil Kaňovský z Buchlovic až do roku 1956.
V jeho sortimentu bylo 45 odrůd révy vinné. Podnože byly zkoušeny v celé oblasti
Podchřibské a B. Kaňovský spolu s technikem Šuráněm uskutečnil první rajonizaci odrůd.
Z počátku pracovala stanice v Polešovicích v součinnosti s Výzkumnou stanicí
Mutěnice. V roce 1956 se začlenila do Šlechtitelského a semenářského podniku v Rožnově
pod Radhoštěm a od roku 1977 je organizační jednotkou Krajského semenářského podniku
OSEVA Brno vedle šlechtitelských stanic Velké Pavlovice, Vrbovec, Perná. Od počátku
devadesátých let podléhají stanice privatizaci. Byly nabídnuty aktivním šlechtitelům.
Polešovská stanice byla privatizována 1. dubna 1996 jako samostatná jednotka Šlechtitelská
stanice vinařská, s.r.o. a v této podobě pracuje dodnes pod mým vedením. Půdní držba
se zvedla z 3,14 ha až na dnešních 30 ha, z toho je 17 ha vinic. Došlo ke zvětšení kapacity
sklepa na celou produkci podniku.
Od roku 1922 se zvedla produkce štěpovaných sazenic pro obnovu zdecimovaných
vinohradů, ve stupni Elita to bylo až 1,7 miliony révových oček pro štěpování.
V roce 1956 nastoupil jako vedoucí stanice Bohumil Hajzler, který měl podstatný význam
na budování Stanice. V roce 1954 nastoupil šlechtitel ing. Václav Křivánek, který do té doby
byl asistentem Doc. Blahy v Mutěnicích. Řešil výzkum, klonovou selekci, zahájil
novošlechtění ušlechtilé a podnožové révy, založil a hodnotil hnojařské pokusy a využití
herbicidů a fungicidů ve vinicích. V době působení Bohumila Hajzlera a ing. Václava
Křivánka se na stanici vystřídali odborní pracovníci. Jako A. Knotek, J. Studénka, Fr. Šupka,
R. Pazderka, Fr. Strnad, K. Stratil. Významnou roli sehrál ing. Alois Tománek, který
nastoupil v roce 1985 a odešel vykonávat funkci starosty do obce Boršice v roce 1994
a stanici opustil definitivně 1995, kdy odešel do své nově založené vinařské firmy
v Boršicích.
Ing. Křivánek byl autorem řady závěrečných prací o šlechtění révy vinné, vypracoval
metodiku udržovacího šlechtění révy vinné.
Současná stanice řeší spolu s Doc. Michlovským a ing. Tománkem výzkum a šlechtění
genotypů odolných k virovým chorobám a biotickým a abiotickým faktorům. Stanice má
v udržovacím šlechtění 29 odrůd v 39 klonech ušlechtilé a podnožové révy. Do Státní odrůdy
knihy ČR byly zapsány následující odrůdy vyšlechtěné na ŠSV Polešovicích:
Muškát
Moravský Muškát Ottonel x Prachtraube
/1987/ Křivánek
Olšava
Kossuth Lájos x Boskolena
/1988/ Křivánek
Amos
Severnyj x Schwarzmann
/1990/ Křivánek, Tománek
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Poběda x Košutovo 1/7
Poběda x Košutovo 1/58

/1993/ Křivánek, Tománek
/2001/ Křivánek, Tománek,

Seye Villard 12358 F1x Svatovavřinecké F1

/2008/ Křivánek, Tománek,

Veltlínské červené rané x Muller Thurgau

/2010/ Křivánek,

Ze stanice jsou dále známé odrůdy stolní: Okava, Mohara, Moly, Madlen a další.
Moštové: Kotč, Dobrava, Zlatava, RVTČ, BMPM a další.
Stanice produkuje podnožové řízky a révové očka v nejvyšších rozmnožovacích
stupních. Sazenice se neštěpují, ale nechávají se naštěpovat u školkařů a v nejširším
sortimentu se prodávají v měsících březnu a dubnu v Polešovicích.
Odrůda Muškát moravský se stává v posledních letech hodně prodávaná. Pro svou
ranost a aromatičnost se dá využít k výrobě velmi kvalitních burčáků a vína. Jeho rozšíření
bylo v roce 1986 na 20 hektarech a dneska je rozšířen již na 371 ha, největší plochu zaujímá
Slovácká podoblast, kde se pěstuje na 127 ha.
RNDr. Habrovanský Zdeněk
Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o.
Polešovice
www.ssvpolesovice.cz
572 593 385, 602 512 427
Ssv.polesovice@quick.cz
Vinařské slavnosti v Polešovicích s vyhlášením soutěže TOP Víno Slovácka
Pátý jubilejní ročník soutěže TOP Víno Slovácka 2012, vyhlášený na Vinařských
slavnostech v Polešovicích, je již několik měsíců za námi, přesto se k němu několika větami
vrátím.
Byl to ročník kvalitou vín na vysoké úrovni. Do soutěže se přihlásilo 28 vinařů
s rekordním počtem 130 vzorků.
Nádhernou atmosféru této vinařské akce navodilo vystoupení místních účinkujících
a pozvaných hostů.
Ochutnávku dobrého vína nejen v areálu základní školy, ale také ve sklepích na ulici
Vinařská, provázely písničky a přátelská pohoda mezi návštěvníky po celé sobotní odpoledne.
Rok od roku je organizace náročnější, proto ještě jedenkrát děkuji všem, kteří se i letos
zapojili a pomohli vytvořit zdárný a úspěšný průběh celé akce.
Zanedlouho pořadatelé začnou s přípravou dalšího ročníku. Termín 6. ročníku soutěže je již
pevně stanovený na sobotu 24. srpna 2013.
Věřím, že i tento ročník a ročníky další budou stejně úspěšné, jako byly ty předcházející.
Ludmila Drobilová
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Vítězná vína 5. ročníku:
1. Chardonnay ledové, Ing. Jaroslav Vaďura, Vinařství Vaďura, Polešovice
2. Aurelius MZV, Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o., Polešovice
3. Rulandské bílé MZV, Agro Zlechov, a.s., Zlechov
4. Rulandské šedé MZV, Drobilovo víno, Richard Drobil, Polešovice
5. Rýnský ryzlink PS, Ing. Jaroslav Vaďura, Vinařství Vaďura, Polešovice
6. Rulandské bílé PS, Víno Zlomek&Vávra, Boršice u Blatnice
7. Zweigeltrebe-rosé PS, Ing. Václav Cícha, Blatnice pod Svatým Antonínkem
8. Rýnský ryzlink jakostní, Ing. Jaroslav Vaďura, Vinařství Vaďura, Polešovice
9. Chardonnay PS, Martin Vyskočil, Blatnice pod Svatým Antonínkem
10. Sevar VzH, Ing. Jaroslav Vaďura, Vinařství Vaďura, Polešovice
Podle stanoveného klíče byl udělen počet míst ve třech kategoriích podle zbytkového
cukru:
I. Kategorie – 0 až 4 g/l - suchá vína – 3 místa´
II. Kategorie – 4,1 až 12 g/l - polosuchá vína – 3 místa
III. Kategorie – 12 g a více - polosladká a sladká vína – 4
místa
Ohlédnutí za Kateřinským zpíváním 2012
"Řekla Káče Barce, nechme toho tance!" Tato pranostika, která
nám připomíná, že se advent blíží a doba veselí, tance a zpěvu se svátkem svaté Kateřiny
pomalu končí, byla jedním z důvodů, proč Drmolice opět uspořádaly Kateřinské zpívání.
A tak se polešovická sokolovna pro sobotní podvečer proměnila v útulnou stařenčinu izbu
s kachlovýma kamnama, natřepanýma duchnama, muškáty a rozmarýnem; pod oknem rostl
strom, kterého již podzim zbavil listí, ale stále na něm zářila poslední jablíčka. Pod návratím
nechyběly ani zavěšené podkovy a natažené králičí kožky.
Druhá pranostika: "Zelí našlapané na svatou Kateřinu, platí za nejlepší medicínu",
inspirovala Drmolice k vytvoření pásma "Ej zelé, zelé". A tak se na jevišti zelé okopávalo,
strouhalo i šlapalo. A vše s pořádným nadšením a vervou! Když se na pódiu objevil první
strýc, začaly si tetičky v hledišti šuškat: "To je dost, Drmolice už majou mezi sebou
aj chlapa." Při šlapání zase zpozorněla pánská část publika. Někteří si dokonce nasadili brýle,
aby pořádně viděli na tu děvčicu, co zelé v bečce šlapala. Také strouhání proběhlo se vším,
co k němu patří. Co však naštěstí publikum nepostřehlo, že jedna Drmolice strouhala tak
do rytmu, že si ustrouhla i kousek prostředníčku. Ale statečně vydržela až do konce pásma.
Ale v zákulisí, v době, kdy již publikum bavili další účinkující, ukázaly Drmolice, jaká jsou
parta. Jedna poskytla první pomoc a dezinfekci - nejdřív zevně, potom zevnitř. Nebo to bylo
opačně? Každopádně slivovice zabrala. Druhá prst odborně zavázala, další pomáhala
marodovi do kroje a další dvě ji šněrovaly krojové boty. Na druhé pásmo byla opět v gala
a nikdo nic nepoznal.
Ale nepředbíhejme. Úvod kateřinských oslav musel patřit těm nejmenším.
Když zpívala tříletá Tinuška Vaďurová "Čerešničky čerešně", pomáhala jí bezhlasně mnohá
divačka a vyzpívala si obrovský aplaus. A krásně zpívaly a tančily i děti z místní základní
školy. Nevím, komu zářily oči více. Jestli dětem z nadšení z tance a zpěvu nebo šťastným
usměvavým rodičům a prarodičům, jak to té jejich ratolesti na pódiu pěkně jde. Nebo těm,
kteří se přišli na sokolovnu pobavit a odpočinout si.
Atmosféra byla skutečně nádherná. Přispěly k ní i hostující soubory. Když začal zpívat
mužský pěvecký sbor Krasavci z Ostrožské Nové Vsi, sál se přímo otřásal jasnými
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chlapskými hlasy, ale také smíchem, který vyvolali svými průpovídkami. Ani straňanské
soubory nezklamaly. Ženská NETÁTA zpívala jako by skutečně měla kouzelnou bylinku,
po níž se jmenují, schovanou za pasem... Mimochodem o ní zpívají svou oblíbenou písničku
a věří, že netáta je výborné afrodiziakum. Chlapi si říkají S.E.N. To, jestli jsou to senioři
energií nabití nebo senioři enom napití nebo..... to asi nevyřešíme - vždyť sami přiznali, že
v tom nemají jasno. Vše za doprovodu cimbálové muziky Aničky Přikrylové ze Strání.
I další hosté přijali pozvání na kateřinské zpívání. Tedy, oni si to pozvání vlastně
vyžádali či dokonce vynutili. Byli to andělé a čerti! Prý museli přijít s předstihem zjistit, jestli
baby Drmolice moc nedrmolí a nepomlouvají, ale zpívalo jim to krásně za doprovodu
cimbálové muziky Dolňáci, pod vedením primáše Pavla Franty.
A ještě něco málo ze zákulisí. Poté, co se většina návštěvníků rozešla, zůstali
účinkující, aby se posilnili a také si trochu popovídali a zazpívali. A to trochu se protáhlo
až do nočních hodin.
Snad nám pomohla oslava svátku svaté Kateřiny aspoň trochu připravit se
na přicházející advent tak, abychom celé období do konce roku prožili jako naši předkové –
advent jako dobu rozjímání a těšení na jedny z nejkrásnějších svátků v roce. A Vánoce ať jsou
pro nás opět dny štěstí, pohody, radosti a setkávání… a komerční šílení po obchodech nechme
těm, kteří o to stojí. Krásný zbytek roku 2012 – od Kateřiny až po Silvestra a hodně zdraví,
spokojenosti a štěstí v novém roce 2013 přejí
Drmolice

Manželé Krysovi
oznamují všem přátelům a známým z Polešovic a širokého okolí,
že dne 10. 12. 2012 v 9.00 hod.
bude na Městečku č. p. 137 otevřen nový krámek
„ATELIÉR DRAHOMÍRA“.
Uvítáme Vás malým pohoštěním v příjemném prostředí, které
vytváří
• obrazy kamaráda Břetislava Malého, který se inspiroval
naší obcí
•

krásné květiny

• výrobky uznávaných lidových tvůrců Jižní Moravy.
Nabídneme Vám řezané i hrnkové květiny pokojové, letničky i
trvalky podle toho, jak se budou střídat v našem Ateliéru svátky a
roční období. Také Vám poradíme, co má která kytka nejraději, jak
se o ni starat, aby byla spokojená a prospívala.
Otevřeno bude:
PO – PÁ
9.00-11.30
12.30-17.00
Mimo pracovní dobu a o víkendu můžete objednávat u
Drahomíry:
• mobil 725 371 677
• tel. 572 593 218
• e mail: krysova.drahomira@seznam.cz
Těšíme se na Vás 
Draha a Borek Krysovi
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Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedení a pracovníkům úřadu městyse
za odstranění havárie na přípojce obecní kanalizace. Havárie se stala v únoru 2012.
Přes nepřízeň počasí po odkrytí zeminy bylo provedeno nové napojení včetně zadláždění
vozovky do 3 dnů. Pracovníci úřadu městyse si dokážou poradit a občanům, kteří jsou
v takovém případě bezradní, udělat velký kus práce.
Děkují manželé Čagánkovi (u lisu)
1. FC Polešovice
Fotbalový oddíl 1. FC Polešovice bude v zimním období pořádat nábor
žáků polešovické školy. Tréninkové jednotky se uskuteční každou neděli
v tělocvičně školy, začátek ve 14 hodin. Zveme všechny zájemce o kopanou,
jedná se zejména o kluky a holky 1. až 5. ročníku školy. V případě zájmu je
možnost přihlásit mužstvo do soutěží OFS Uherské Hradiště. Jde nám zejména o vytvoření
mužstev z řad těch nejmenších a postupně navazovat další ročníky tak, abychom byli schopni
vytvořit nové mužstvo žáků v Polešovicích. Chceme poprosit rodiče, kterým není jedno, jestli
jejich děti aktivně sportují, nebo jen sedí u počítače, aby nám ve snaze pomohli. V případě
zájmu se můžete obrátit na trenéry, kteří jsou ochotni se těmto žákům věnovat. (Jakub Pavela,
Petr Gazda ml.)
Jiří Běhávka, sekretář 1. FC
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Pokračování záchranného archeologického výzkumu v polešovické pískovně.
Vážení čtenáři Polešovského présku,
byl jsem osloven, abych se na tomto místě pokusil shrnout objevy, které se nám poslední
dobou podařilo uskutečnit v obecní pískovně. Záchranný archeologický výzkum tam probíhá
každoročně v souvislosti s postupem těžebních prací od roku 2000 a navazuje na nepravidelné
výzkumy z let minulých. Již několikrát byl na stránkách tohoto časopisu zmíněn a pokusím se
nyní nastínit, jak pokračuje a jaké nové informace se podařily tímto výzkumem získat.
Na následujících řádcích se proto pokusím zdůraznit to nejdůležitější, k čemu jsme během
posledních let na této významné polykulturní lokalitě dospěli.
Již od konce 19. století, tedy od zrodu archeologického zájmu o region Polešovic, je
zřejmé, že doklady trvalejšího pobytu člověka v této oblasti musíme hledat už u zrodu rozvoje
zemědělství. Nejstarší zemědělci tehdy vytvořili na Moravě, stejně jako v celé střední Evropě,
kulturu s tzv. lineární keramikou. Několik posledních etap našeho výzkumu se právě s tímhle
obdobím nejstarších zemědělců setkáváme a zdá se, že čím dál intenzivněji. Postupně
odkrýváme zbytky pravěkého sídliště, které zde bylo založeno někdy před téměř 7700 lety
(5700 před n.l.), tedy na samém počátku doby, kterou archeologové a historici nazývají
neolitem, případně mladší dobou kamennou. Obyvatelé této nejstarší pravěké vesničky nám
k prozkoumání zanechali poměrně plošně rozsáhlé jámy nepravidelného půdorysu a řadu
menších kůlových jamek, které nám naznačují rozsáhlou nadzemní zástavbu v podobě
typických staroneolitických velkodomů, jejichž celé půdorysy jsou však již zničené dalším
intenzivním osídlením. Jejich analogie však můžeme pro představu hledat na mnoha
podobných lokalitách na Moravě. V hmotných předmětech patřících tomuto období pak
pochopitelně dominuje keramika, kterou nacházíme v podobě střepů z nádob, prozatím
ještě jednoduchých, převážně polokulovitých tvarů. Již před dalším odborným zpracováním
však můžeme říct, že jsme již měli možnost v terénu spatřit i amforovité tvary a misky. Právě
hrnčířství se v této době stává zcela novým fenoménem, na kterém se nejlépe projevují změny
technického pokroku a estetického myšlení. Tyto nejstarší moravské nádoby jsou často
vyrobeny z „bahnité“ hlíny s přidaným organickým ostřivem. Jejich vypálení není příliš
kvalitní a keramika je na povrchu zbarvena do světle hnědé až šedé barvy. Co však nejvíce
upoutá naši pozornost, je její výzdoba v podobě širších linií či rýh. Motivem takové výzdoby
jsou často na střepech nalézané linie přímé, ale i spirálovité, případně lomené. Vedle tohoto
typu výzdoby se zde setkáváme i s různými důlky a vpichy, které kdysi do tohoto
keramického těsta vtiskl svým nehtem jeho pravěký tvůrce. Vedle keramiky se nám také čas
od času podaří nalézt i další předměty denní potřeby zdejšího neolitického lidu. Jedná se
především o předměty z kamene, tedy zlomky různých zrnotěrek sloužící k drcení obilí, dále
pak menší štípané nástroje z rohovcové suroviny, které nás informují o čilém obchodním
ruchu napříč Moravou již v tomto dávném období, a v neposlední řadě jsou to nálezy
broušených nástrojů v podobě sekerek a tzv. kopytovitých klínů. Již dnes na základě těchto
objevů můžeme říct, že výrazné sociální změny, ke kterým docházelo v době, která je často
v učebnicích označována termínem neolitická revoluce, docházelo i na katastru dnešních
Polešovic.
Další výrazný objev, kterým jsme pravidelně zaměstnáváni a kterým po dalším
zpracovaní výrazně přispějeme k poznání našeho pravěku, je postupné odkrývání rozsáhlého
sídliště ze závěru doby bronzové a navazující části doby železné (od r. 900 po 5. stol.
před n.l.). Každoročně odkryjeme několik desítek zásobních jam s bohatou kolekcí materiálu.
Naše pozornost se však nejvíce soustředí na výzkum dochovaných pozůstatků chat – zemnic,
u kterých se snažíme vysledovat každý stavební detail, který jsme schopni tímto terénním
výzkumem zaregistrovat. Během té řady let záchranných prací již máme zdokumentovánu
pestrou škálu typů této pravěké architektury a dalším odborným zpracováním zejména těchto
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objektů přesáhne význam polešovického sídliště hranice regionu. O zručnosti místních
obyvatel v tomto vrcholném období pravěku nám téměř každý den výzkumu vypovídají
vyzvednuté nálezy. Opět dominuje kvalitní a typologicky velmi pestrá keramika, ale
nezanedbatelné jsou i další předměty, které vypovídají o životě zdejší společnosti. Velmi
časté jsou kupříkladu doklady tkaní látek. Nezřídka nacházíme hliněné přesleny – součásti
vřetene, které sloužilo k navíjení nití a poměrně časté jsou i nálezy zlomků větších hliněných
závaží osnov tkalcovských stavů, případně dalších předmětů vyrobených převážně
ze zvířecích kostí, a které nám naznačují, jak častým domáckým řemeslem bylo tkalcovství.
V letošním roce se nám v této souvislosti podařilo prozkoumat jednu zásobní jámu obvyklého
tvaru a rozměrů, na jejímž dně byl pohozen početný (min. 12 ks) soubor celých hliněných
závaží, jejich zlomků a pozůstatky pece nebo nějakého blíže neurčitelného otopného zařízení.
Vzhledem k výjimečnosti a důležitosti této lokality je třeba ještě zmínit poměrně
ojedinělý pokus, který se obvykle na našich záchranných výzkumech neuskutečňuje a je spíše
doménou výzkumů badatelských či školních. V podzimní etapě výzkumu jsme postupně
odebírali vzorky výplní jednotlivých datovaných jam. Pomocí dvou zaškolených specialistek
z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a jednoho plavícího tanku jsme se pokusili odebrat
vzorky rostlinných makrozbytků. Nakolik se nám práce podařila, ukáže čas. Získané
zuhelnatělé vzorky budou dále podrobeny laboratornímu zkoumání pod stereomikroskopem
a porovnávací
metodou
budou
identifikovány
původní
rostliny.
Vzhledem
k širokému chronologickému rozsahu zdejšího osídlení bychom tak mohli v určitých
obdobích zrekonstruovat pravěké přírodní poměry v místní oblasti. Je zde rovněž na místě
poděkovat zástupcům obce a zainteresovaným pracovníkům za nezištnou pomoc, ať už se
zařizování zázemí, nebo se samotnou realizací tohoto neobvyklého výzkumného počinu.
Marek Lečbych
Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
Kastrace ano či ne?
Kastrace psů a koček může přispět k vyřešení mnoha problémů, například může
vyřešit problém kam s nechtěnými přírůstky, když se zvíře „zaběhne“ nebo
jak zamezit hlasitým a obtěžujícím projevům říje u koček a psů. Bohužel
existuje i řada mýtů a nepravd, které se ohledně tohoto zákroku tradují a
chovatelům zkreslují pohled na danou problematiku.
Kastrace feny
(takzvaná ovariohysterektomie – tedy chirurgické vyjmutí dělohy
a vaječníků) má za cíl především zabránit hárání, nechtěnému nakrytí a výskytu
pseudogravidity – tzv. falešné březosti. Málo lidí však ví, že předchází i vzniku celé řady
onemocnění pohlavního aparátu a mléčné žlázy. Kastrace je totiž vhodná prevence
onemocnění vlastních pohlavních orgánů, tedy vaječníků, dělohy a pochvy, a to zejména
zánětlivého a nádorového charakteru. Asi nejzávažnějším problémem je pyometra nebo-li
hnisavý zánět dělohy. Představuje potenciálně smrtelné onemocnění s nahromaděním
hnisavého obsahu v děloze a následnou sepsí, tj. otravou krve a selháním životně důležitých
orgánů. Často se toto onemocnění vyskytne i po předchozím podání některých léků (na bázi
estrogenů) za účelem přerušení nechtěné gravidity. V neposlední řadě je časně provedená
kastrace schopna výrazně snížit výskyt nádorů a zánětů mléčné žlázy. Nádory mléčné žlázy
se řadí mezi nejčastěji se vyskytující typ nádorového onemocnění diagnostikovaného u feny.
Z hlediska statistiky se uvádí, že přibližně padesát procent novotvarů na mléčné liště feny jeví
známky zhoubnosti. Kastrace před 1. cyklem je 99% ochranou proti vzniku nádorů mléčné
žlázy, jinak je možné kastrovat v jakémkoliv věku (ideálně mimo cyklus).
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Před zákrokem:
•
Doporučuje se 24-ti hodinová hladovka
Samotný zákrok:
•
trvá cca 90 minut
•
spočívá v odstranění obou vaječníků a těla dělohy (kompletní ovariohysterectomie)
•
volíme miniinvazivní přístup z linea alba (vazivový pruh uprostřed břicha za pupíkem)
z důvodů menší bolestivosti, lepšího pooperačního hojení bez otoků, jizev, bez rizika
nedorůstaní chlupů, atd.
Co doma?
•
domácí péče spočívá zejména v zabezpečení operační rány proti lízání (ochr. límec
apod.)
•
pooperační kontrola je druhý den
•
odstranění stehů cca 10-14 dní po zákroku
Nejčastější komplikace:
•
lízání operační rány, odmítání potravy den po zákroku
•
obezita (dobře řešitelná vhodně voleným typem komerční diety)
Kastrace psa je chirurgický zákrok spojený s odstraněním varlat. Nejčastějším důvodem,
proč majitel přistupuje k tomuto zákroku je zamezení projevů sexuálního chování (např.
utíkání za hárající fenou, neklid v přítomnosti feny). Co se týče změny povahy psa
po kastraci, je tento efekt zcela individuální. Záleží především na věku, ve kterém byl zákrok
proveden. Kastrace v raném věku většinou způsobí zklidnění jedince a prohloubí jeho
oddanost k majiteli, v pozdějším věku tyto změny nejsou obvykle tolik zřetelné. Kastraci psa
lze provést kdykoliv. U malých plemen se obvykle provádí v roce věku, u obřích plemen
po uplynutí 18-ti měsíců. Povahovou změnu může majitel zaznamenat za 2-6 měsíců
po kastraci.
Před zákrokem:
•
doporučuje se 24 hodinová hladovka
Samotný zákrok:
•
trvá cca 60 minut
•
spočívá v odstranění obou semeníků jednou operační rankou velkou cca 3cm
Co doma?
•
domácí péče spočívá zejména v zabezpečení operační rány proti lízání (ochr. límec)
•
pooperační kontrola je druhý den
•
odstranění stehů cca 10-14 dní po zákroku
Nejčastější komplikace:
•
otok šourku (běžně odezní za několik dní)
•
lízání rány pejskem
•
odmítání potravy den po zákroku
Kastrace koček a kocourů má jednoznačně obrovský význam v rámci kontroly
populace koček a zabránění jejich nekontrolovanému množení. Kočka je totiž poměrně
plodná a je schopna už v půl roce věku zabřeznout a mít až tři vrhy do roka. Tento zákrok má
bezesporu pozitivní přínos v prevenci celé řady chorob. Kastrovaná zvířata se tolik netoulají,
nevyhledávají kontakt s ostatními kočkami a vzájemné šarvátky. Tím klesá pravděpodobnost,
že se nakazí některou z infekčních nemocí postihujících v poslední době populaci koček.
Zejména se jedná o tři nemoci virového původu - kočičí virová leukémie, kočičí AIDS
a kočičí infekční zánět pobřišnice. Tato tři výše uvedená onemocnění jsou u koček stále větší
hrozbou a bohužel je třeba konstatovat, že v celé řadě případů tato onemocnění,
i přes sebeintenzivnější léčbu, končí smrtelně. U koček chovaných v bytě je často
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neakceptovatelným problémem značkování teritoria rozstřikováním moče. Mnoho chovatelů
ocení i to, že kastráti jsou daleko přítulnější a mazlivější. Ohledně sklonu kastrátů k obezitě
lze říci, že se tloustnutí dá zabránit zvolením vhodného krmiva či vhodným stravovacím
a pohybovým režimem. Pověra, že kočka po kastraci přestane chytat myši, je zcela
nepravdivá. Kastrované kočky i kocouři naopak nemají jiné "zaměstnání" a lovu hlodavců
se věnují mnohem intenzivněji než v období před zákrokem.
Vhodný věk na kastraci u kočičky:
•
u volně žijících koček se doporučuje kastrace před prvním mrouskáním cca v 5-ti
měsících
•
dále lze kastrovat v kterémkoliv věku kočky
•
je možné kastrovat i nechtěně březí kočičky
Před zákrokem:
•
doporučuje se 24-ti hodinová hladovka
Samotný zákrok:
•
trvá cca 60 minut
•
spočívá v odstranění obou vaječníků a těla dělohy (kompletní ovariohysterectomie)
Co doma?
•
domácí péče spočívá zejména v zabezpečení operační rány proti lízání (ochr. obleček
apod.)
•
odstranění stehů cca 10-14 dní po zákroku
Vhodný věk na kastraci u kocoura:
•
u kocoura se kastrace doporučuje cca kolem jednoho roku věku
•
zásadně se kastruje okamžitě v počátku značkovacího návyku u mladých jedinců
•
v jiném věku je kastrace možná kdykoliv
Před zákrokem:
•
doporučuje se 24-ti hodinová hladovka
Samotný zákrok:
•
trvá cca 30 minut
•
spočívá v odstranění obou semeníků operačními rankami
•
operační ranky se u kocourů nešijí šicím materiálem
Co doma?
•
domácí péče spočívá zejména v zabezpečení operační rány proti lízání
Pokud zvážíme všechny pozitivní a negativní vlivy kastrace, lze jednoznačně tento zákrok
doporučit. Tento postup je rozhodně přijatelnější než jednání těch, kteří volí různé nehumánní
způsoby, kterak naložit s nechtěnými mláďaty. V lepším případě je předají do útulku, anebo je
v horším případě mnohdy trestuhodným způsobem ponechají na pospas osudu. Záleží jen
na nás, jestli se tato situace změní.
MVDr. Libor Hujíček
veterinární ambulance Polešovice, telefon: 734 098 475
Ordinační doba:
po, pá
17:00 – 19:00 (ambulance, chirurgie – telefonické rezervace)
út, st, čt
17:00 – 19:00 (ambulance)
so
09:00 – 11:00 (chirurgie – telefonické rezervace)
Příspěvky jsou v původním znění, redakce neodpovídá za případné gramatické a stylistické
chyby.
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Přeji Vám všem krásné předvánoční dny!
Protože se blíží konec roku, rád bych zrekapituloval rok 2012, hlavně co se týká
investičních akcí našeho městyse.
Začátkem roku, tedy od jarních měsíců, jsme začali s našimi pracovníky městyse
připravovat připojení jednoho ze tří nových vrtů na pitnou vodu ke stávajícímu vodovodnímu
řádu v celkové délce 334 m. V měsíci květnu bylo toto připojení úspěšně dokončeno,
odzkoušeno a zkolaudováno. Momentálně máme připojeny dva vrty. Nový vrt označený PO2
a starý vrt S7. Tento starý vrt bude sloužit pouze jako záložní v případě mimořádné spotřeby
vody. Nyní tedy 100% spotřebu pokrýváme novým vrtem, ze kterého je kvalita vody
vynikající. Jen tvrdost vody, tedy obsah vápníku je vyšší, ale bohužel její umělé změkčování
by dle propočtů stálo jednorázově přes 500 tis. Kč s ročními náklady cca 250 tis. Kč, což by
výrazně zvýšilo cenu vodného - tedy 1 m³ vody za rok.
Co se týče inženýrských sítí v nové lokalitě pro 29 rodinných domů „Díly“, od jarních
měsíců se dokončovala kanalizace a vodovod. Nyní je vše dokončeno, zkolaudováno a plně
funkční. Také jsme zde s firmou Prufia s.r.o. provedli plynofikaci celé lokality a rozvody
veřejného osvětlení pro 16 nových světel s LED technologií. U těchto světel je úspora
elektrické energie 65% oproti klasickým sodíkovým světlům. Celková spotřeba elektrické
energie bude pro celou lokalitu jen 550 W. Společně s firmou E.On jsme provedli rozvody
nízkého napětí, včetně osázení plastových skříní pro elektroměry pro jednotlivé rodinné
domky. Prodej pozemků v této lokalitě se provádí pomocí realitní kanceláře M&M reality.
Zájem o tyto pozemky se zvýšil, jen za poslední 3 měsíce byly prodány už 3 pozemky.
Momentálně je ještě na prodej 10 pozemků.
V letošním roce jsme z hlediska výsadby zeleně provedli dva projekty. První projekt
pod názvem „ÚSES Polešovice Lesní LBK z LBC Slínky do LBC Nivy“ začal již na podzim
roku 2011 a byl dokončen v měsíci květnu letošního roku. Celkem bylo vysázeno 594 stromů
a 8480 ks keřů s celkovou investicí 2,7 mil. Kč, která byla stoprocentně pokryta Evropskou
unií. Tento biokoridor se rozkládá za fotovoltaickou elektrárnou směrem ke kamennému kříži.
Druhý projekt pod názvem „Regionální koridor 142“ byl dokončen před pár dny. Nachází se
od štěrkovny firmy DOBET k Dolnímu lesu. Zde je vysázeno 279 stromů a 2692 keřů
s celkovou investicí 1,5 mil. Kč a je také stoprocentně pokryta evropskými fondy. Na oba
projekty se vztahuje následná dvouletá péče s případnou výměnou suchých stromů a keřů.
Celkem se nám podařilo získat na čtyři projekty, které jsou v územním plánu městyse
Polešovice označeny jako „Územní systémy ekologické stability“, z fondů EU 11,3 mil. Kč.
Bylo vysázeno celkem 2 139 stromů a 19 915 keřů.
Největší akcí letošního roku byl projekt na zateplení obvodového pláště základní školy
včetně tělocvičny s celkovou rekonstrukcí sedlové střechy. Tuto akci jsem popisoval
v minulém Présku. Práce byly ukončeny před zahájením nového školního roku, tedy začátkem
září. Letošní zima nám teprve ukáže, jestli vypočítané úspory zemního plynu na vytápění
se projeví a kolik to bude procent ve srovnání s předcházejícím rokem.
Další akcí byla rekonstrukce místní komunikace v „Maruši“. Koncem měsíce října
jsme s našimi pracovníky začali s pokládkou obrubníků, doplňováním konstrukčních vrstev
vytypovaných míst. Došlo také k několika rekonstrukcím kanalizačních přípojek. Také bylo
vybudováno několik nových dešťových vpustí k odvodu dešťové vody do potoka. V listopadu
došlo k položení finálního asfaltového povrchu firmou SÚS Uherské Hradiště. Jelikož
při provádění prací zaměstnanci městyse, došlo k úspoře asi 400 tis. Kč, rozhodli jsme se, že
dokončíme ještě v letošním roce položení asfaltového povrchu na ulici Zábraní. Na této ulici
už byly několik let obrubníky umístěny. Zde došlo jen k podbetonování části vozovky a byly
provedeny nutné práce před pokládkou asfaltu. Především se musely podzvednout kanalizační
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poklopy a přípojky pro jednotlivé rodinné domy. V příštím roce bychom v těchto pracích rádi
pokračovali, a to především v části „Zbořisko“.
Co se týče kulturních akcí našeho městyse, k těm největším bezpochyby patřily
Vinařské slavnosti s vyhlášením TOP Vína Slovácka 2012. Chtěl bych také touto cestou
poděkovat celému Folklórnímu sdružení za skvělou přípravu této, tak náročné akce
a především paní Ludmile Drobilové, která vše organizovala a zajišťovala. Děkuji ji také
za všechny předchozí ročníky, které měla na starosti. Příští ročník 2013 již budeme zajišťovat
jen v rámci úřadu městyse. Proto bych rád vytvořil novou „Kulturní komisi“, která by
pomáhala se všemi kulturními akcemi, které organizujeme, nebo jakkoliv zaštiťujeme. Tato
komise by měla být 4-5 členná, ale není to podmínkou. Měl by někdo z našich občanů zájem
pracovat a spolupodílet se na plánování, tvorbě, realizaci a organizaci některých kulturních
akcí našeho městyse? Prosím přijďte se za námi na úřad domluvit a informovat se. Za budoucí
spolupráci již nyní děkuji.
8. září proběhly v Uherském Hradišti „Slovácké slavnosti vína“. Jako každoročně
se této velkolepé akce zúčastňujeme. Všem krojovaným, kteří s námi jezdí do Uherského
Hradiště a jsou účastníky krojového průvodu, velmi děkuji za reprezentaci Polešovic, zvláště
když letošní akce nebyla již financována holdingem Synot a nevyplácela se odměna tisíc
korun každému krojovanému, byla účast krojovaných velmi velká a doufám, že ti, co chodí
v kroji do průvodu, to berou jako svou prestiž, že jsou pyšní na svůj kroj a obec a není to jen
o penězích, které za to dříve dostávali. Ať to tak vydrží co nejdéle - nejlépe napořád.
Také naše „Slovácké hody s právem“, které se uskutečnily 6. a 7. října, i když kvůli
volbám o týden dříve než jak jsme zvyklí, se velice vydařily. Počasí bylo nádherné a účast jak
v průvodu, tak v amfiteátru školního hřiště byla výborná. Velký dík za organizaci patří
tělovýchovné jednotě a hlavně Staňovi Uhlířovi, který vše kolem hodů nese na svých bedrech
již několik let. Také bych rád poděkoval všem krojovaným, hlavně maminkám a babičkám,
že si daly tu práci a přichystaly kroj. Děkuji i všem ostatním vystupujícím.
29. listopadu proběhla na sokolovně tradiční „Setkání seniorů“. Všech 120
spoluobčanů v důchodovém věku se pobavilo při dechové hudbě. Ocenili také umění dětí
ze Základní umělecké školy z její polešovické pobočky ve hře na hudební nástroje
Rád bych pozval všechny občany dne 15. prosince na každoroční „Zpívání
u vánočního stromu“, abychom si všichni společně zazpívali několik vánočních koled
a pobavili se.
O dalších plánovaných akcích na rok 2013, Vás rád budu informovat v dalším čísle našeho
Polešovického présku
Všem vám přeji klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a lásky do roku 2013.
Ing. Michal Zapletal, starosta
Jednotka SDH Polešovice obdržela v tomto roce účelovou dotaci z rozpočtu Zlínského
kraje ve výši 38 tisíc korun určenou na výdaje spojené s její činností.
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Žehnání Svatomartinských vín na obecním dvoře

Přivítání hostů na žehnání svatomartinskému vínu

Volná zábava po požehnání

Beseda s důchodci na sokolovně

Kateřinské zpívání

Drmolice

Krouhání zelí

Drmolice s ženským sborem NETÁTA a mužským sborem SEN
Nejmladší účinkující Tinka Vaďurová
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30.6.2013 20:21:10

Skauti

Odpoledne deskových her ve skautské klubovně

Mateřská škola

Zumba vystoupení dětí MŠ

Vítězná družina skautek na táboře

Základní škola

Výsadba stromů v areálu ZŠ

Pečení perníčků v MŠ

Projektový Den stromů v ZŠ

Sbor dobrovolných hasičů

Pneumatika, zásahové hadice a elektrocentrála zakoupené z účelové dotace Zlínského kraje
Tiráž: Polešovskej prések – Prosinec 2012 vydává ÚM Polešovice. MK ČR E 20217. Redakce Bc. Jindřiška Míšová,
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