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MILÝ OTČE PETŘE!
PŘIJMĚTE OD NÁS PODĚKOVÁNÍ,
ZA PŘÍPRAVU NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ.
PŘÍPRAVA S VÁMI BYLA HRAČKA,
O ÚSPĚCH U ZKOUŠEK BYLA RVAČKA.
SVÁTOSTI SMÍŘENÍ JSME SE TROCHU BÁLI,
ALE VŠICHNI JSME O NI MOC STÁLI.
ZA VÁŠ VLÍDNÝ PŘÍSTUP VÁM DĚKUJEME
A OCHRANU PANNY MARIE PRO VÁS VYPROŠUJEME.
VAŠE DUCHOVNÍ DĚTI

Otec Petr s prvokomunikanty po slavnostní mši v kostele sv. Petra a Pavla
Mgr. P. Petr Souček působil v naší farnosti od roku 2010. Od 1. července bude jeho novou farností Mohelnice. Otci Petrovi děkujeme
za všechno, co pro nás i naši farnost udělal a v novém působišti, ať se mu daří Boží dílo.

Slavnostní události na obecním dvoře

Slavnostní rozloučení s deváťáky ZŠ Polešovice

Pasování na prvňáky

Vítání občánků

Vítání občánků

Mateřská škola

Děti na Slovácké přehlídce mateřinek v Uh. Hradišti

Den Země ve školce

Čarodějnický rej

Medová snídaně

Den matek v oddělení Motýlci

Loupežník z oddělení Sluníčka na Den matek

Den matek v oddělení Berušky

Den matek v oddělení Žabičky

Základní škola

Účastníci projektového setkání

Z vycházky po pláži Baltského moře

Delegace ZŠ Polešovice navštívila také hlaní město Lotyšska Rigu

Pamáník obětí komunismu
v lotyšské Jelgavě leží hned
vedle památníku Holocaustu

Česká delegace na setkání v lotyšské Jelgavě

Naši žáci na obědě v lotyšské
školní jídelně

slovo STAROSTY

Krásné letní dny Vám všem přeji, milí spoluobčané!
Po schválení letošního rozpočtu na zasedání zastupitelstva v březnu jsme se ihned pilně pustili do investičních akcí, které nás letos čekají. Protože je jich zase
hodně, rád bych vám je v jednotlivých kapitolách popsal.
První investicí, v těchto dnech již ukončenou akcí, je
rekonstrukce části ulic v místní části Zbořisko. Tedy její
pokračování z minulého roku. Jednalo se o čtyři ulice
a jedno schodiště. Tyto stavební práce prováděla stavební firma Strabag, která vyhrála výběrové řízení a podala nejlepší nabídku v celkové výši 1,7 mil. Kč. V příštím
roce bychom chtěli tuto rozsáhlou akci dokončit posledními dvěma ulicemi. Dále opravíme příjezdovou komunikaci od Městečka směrem ke sběrnému dvoru, která je
nyní ze žulových kostek.
Druhou opravenou ulicí je ulice Vinařská, od fary
směrem ke schodišti na Suchý řádek. V těchto dnech se
tyto práce dokončují. Zde se pokládají nové konstrukční
vrstvy pod budoucí vozovku ze žulových kostek, nové
obrubníky, nové dešťové kanalizační vpustě a také nový
chodník. V rámci této stavby se ještě před skautskou
klubovnou přichystají konstrukce pro budoucí parkoviště. Práce provádí stavební firma SVS Correct z Bílovic,
která také provádí rekonstrukci chodníků na našem
hřbitově, což je další velká zakázka v letošním roce.
Na místním hřbitově se v letošním roce vybudují
všechny chodníky mezi hroby, od vstupní brány po kapličku. V příštím roce se dokončí zbylá zadní část. Jedná
se o odstranění starých betonových dláždit (50x50 cm),
vybagrování hliněného podloží, navezení betonového
recyklátu, osázení obrubníků a pokládka nové zámkové dlažby. Tato rekonstrukce nás bude stát 1,4 mil. Kč,
v ulici Vinařská 1,3 mil. Kč. Práce na hřbitově by měly
být ukončeny do konce měsíce září.
V předchozím vydání Polešovického Présku jsem
Vám popisoval projekt pod názvem „Protipovodňová opatření městyse Polešovice“, na který jsme získali
dotaci přibližně 60 % uznatelných nákladů z Operačního
programu životního prostředí. Tento projekt představuje celkovou investici 3,5 mil. Kč, včetně povodňového
plánu. Projekt se dokončuje, nebo přesněji je v měsíčním zkušebním testovacím provozu. Pokud se někomu
z vás občanů bude zdát hlásič místního rozhlasu moc
hlasitý, nebo naopak že hraje potichu, zavolejte tuto skutečnost na úřad městyse. Tento problém bude okamžitě
vyřešen přímo z kanceláře úřadu, aniž by se musela
volat „hydraulická plošina“, jak to bylo u předchozích
komplikovaných hlásičů. U tohoto systému můžeme
posílat hlášení místního rozhlasu krátkou textovou
zprávou SMS, také samozřejmě na email. Pokud budete

mít zájem, pošlete vaše kontakty na email podatelna@
polesovice.cz
Jelikož se blíží letní prázdniny, plánujeme také velké
akce jak v mateřské škole, tak i v Základní škole. V MŠ
chystáme rekonstrukci sociálního zařízení u Motýlků
a Žabiček. Zde se budou vyměňovat všechny vodovodní
rozvody, rozvody kanalizace, elektřiny, umyvadla, toalety nakonec. Budou tam také nové keramické obklady
a dlažba. Zakázku vyhrála firma MISTA a práce se musejí stihnout do konce měsíce srpna. Celková investice je
730 tis. Kč.
V areálu školky se bude také provádět rekonstrukce
plynové kotelny. Nyní se dokončuje projekt pro stavební
povolení. Rád bych požádal o dotaci z Operačního programu životního prostředí na energeticky úsporná opatření, kde součástí projektu je také nutný solární ohřev
pro teplou užitkovou vodu. Rozpočet není ještě přesně
vyčíslen, ale bude kolem 800 tis. Kč. Práce se musí stihnout do letošní topné sezóny, tedy do konce října. Kotelna je již v havarijním stavu a slouží i pro otop domu
s pečovatelskou službou, takže tato investice je hodně
potřebná.
Na základní škole se během prázdnin provádí hodně
oprav především našimi pracovníky městyse.
Zásadní ale je výměna podlahy a obložení stěn tělocvičny. Na tyto práce jsme získali dotaci ze Zlínského
kraje ve výši 230 tis. Kč, což je 50 % uznatelných nákladů. Podlaha bude plovoucí gumová pro sport a stěny
z lakovaných OSB desek. Práce se bohužel nestihnou
během prázdnin, protože firma, která tuto zakázku již
vysoutěžila, je pracovně zaneprázdněna. Práce se budou provádět až koncem měsíce září.
Během pár dnů, v rámci připravovaného projektu
na závlahy fotbalového hřiště, se začne vrtat nový 40m
hluboký vrt. K vrtu bude pořízena zásobníková nádrž
o objemu 10 kubíků. Tento projekt bude ještě obsahovat
rekonstrukci trávníku. Tedy poorání starého, vyrovnání
celé plochy, navezení směsi hlíny a písku, vykopání podzemních rozvodů s výsuvnými puky na závlahu. A v poslední řadě samozřejmě výsev nového trávníku. Tyto
práce se budou pravděpodobně provádět ke konci roku
a bude dokončena příští rok na jaře.
V minulém vydání Présku, jsem vás také informoval
o dvou velkých akcích, které se připravovaly na podání
žádosti z fondů EU. Prvním byl projekt na vybudování
4 bytů sociálního bydlení v podkroví zdravotního střediska. V těchto dnech jsem se dozvěděl, že jsme byli
úspěšní a dotace nám bude připsána ve výši 5,4 mil. Kč,
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což je 85 % nákladů stavby. Nyní počkáme na písemné
oznámení tohoto rozhodnutí a následně musíme dokončit projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Potom vypíšeme výběrové řízení pro dodavatele stavby.
Tyto úkony jsou časově dosti náročné, takže počítám, že
práce začnou až začátkem příštího roku.
U druhého projektu na „Vybudování tří odborných
učeben v podkroví ZŠ Polešovice“, ještě není bohužel
znám výsledek úspěšnosti podané žádosti o dotaci.
Stále netrpělivě čekáme, jestli budeme úspěšní a peníze z Integrovaného regionálního operačního programu získáme. Hodně by to pomohlo k modernizaci
školy, zajištění bezbariérového přístupu do všech pater
a rozšíření kapacity kmenových učeben. Zde je celkový

rozpočet přes 26 mil. Kč a dotace až 90% uznatelných
nákladů.
Tak toto byly všechny zásadní projekty pro tento
rok a přelom na rok příští. Trochu jsem je chtěl přiblížit
a popsat, ať máte přehled, co chystáme v nejbližší době.
Většinu malých rekonstrukcí provádíme během roku
našimi pracovníky městyse, ale jsou to v prvé řadě nějaké havarijní opravy, kterých si většinou všimne jen
pozorný občan. Jsem rád, když je zaregistrujete a třeba
i pochválíte.
Na závěr bych vám chtěl popřát hezké léto, pěknou dovolenou a dětem i jejich rodičům odpočinkové
prázdniny.
Váš starosta Ing. Michal Zapletal

Kolik občanů mají Polešovice
Často se občané dotazují, kolik obyvatel žije
v Polešovicích. Tento počet se mění. Lidé se rodí, umírají
a stěhují. Přesný počet nejde říct nikdy. Nevíme, kdo se
právě někde narodil nebo zemřel. Počet našich občanů
se pohybuje kolem dvou tisíc. K 1.1.2017 bylo 1962 obyvatel, ale k 1.5.2017 máme 1989 obyvatel.
V roce 2016 se narodilo 18 dětí. K 1.6.2017 se narodilo 11 nových občánků.
Na věčnost odešlo v roce 2016 - 9 osob, k 1.6.2017 –
11 osob.
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.
Poslední přidělené číslo v Polešovicích je č.p. 815.
Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů je vlastník nemovitosti povinen na svůj
náklad označit budovu číslem popisným a udržovat je
v řádném stavu. Proto prosíme, aby domy byly čísly popisnými označeny. Ještě doporučujeme, aby každý dům
měl na viditelném místě schránku pro doručení pošty.
Upozornění pro občany, kteří si vyřizují nový občanský průkaz nebo cestovní pas
Občanské průkazy a cestovní pasy se vyřizují v Uherském Hradišti, Protzkarova 33, 2. podlaží (budova bývalého katastrálního úřadu).
Zdenka Verbíková

Akce na dvoře úřadu městyse
Ve středu 21. června se dvůr úřadu zaplnil předškoláky z mateřské školy v Polešovicích a pan starosta je za
přítomnosti blízkých rodinných příslušníků pasoval na
prvňáky. Ze školky odchází 29 žáčků. Pasován byl i jeden nový spoluobčan, který se i s rodinou přistěhoval
do Polešovic.
V pátek 23. června v 15 hodin také na dvoře úřadu
přivítal tentokrát pan místostarosta 10 nových občánků městyse. Do řady občanů bylo slavnostně uvedeno
6 holčiček a 4 chlapečci.
Na konci června každého školního roku je v našem
městysu dobrým zvykem již několik let slavnostní rozloučení deváťáků polešovické základní školy. I letos
tomu tak bylo. Rozloučení se konalo v pondělí 26. červ-
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na dopoledne. Za městys se loučil pan místostarosta.
30 žáků opouští základní školu a v upomínku na školní
léta dostal každý žák knihu Polešovice 1595 – 1995
s věnováním vedení městyse. Žáky doprovodila na úřad
jejich třídní učitelka Mgr. Jana Venclíková.

Mateřská škola Polešovice informuje
Od Vánoc uběhlo už spoustu času, tak si dovolím
ohlédnutí za druhou polovinou školního roku 2016/2017.

Chystáme se do mateřské školy

V průběhu školního roku měly všechny děti možnost
shlédnout řadu kulturních představení, která se konala
přímo v mateřské škole. Děti ze třídy Motýlků naši mateřskou školu reprezentovaly na Slovácké přehlídce mateřinek v Uherském Hradišti, kde sklidily před zaplněným sálem Klubu kultury se svým pásmem „ Kamarád,
kamarád je ten, koho mám rád“ zasloužené ovace.

Mateřskou školu mohou dle školského zákona
č. 561/2004 Sb., v platném znění navštěvovat děti ve
věku od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let věku. Nově
je zavedeno povinné vzdělávání dětí ve věku 5 let počítáno k 31. 8. 2017, tyto děti musí být povinně zapsány
v mateřské škole.

Adaptační program „Hrajeme si
s maminkami a tatínky“
V naší škole probíhá adaptační program každý pátek
od 7.00 do 9.00 hodin, který je určen pro děti, které ještě
mateřskou školu nenavštěvují. Cílem tohoto programu
je snadnější adaptace nových dětí na neznámé prostředí.

Před Velikonocemi jsme si společně s rodiči užili vyrábění ozdob na velikonoční stůl při jarních dílničkách
a skotačili jsme při čarodějnickém reji. V dubnu děti ke
Dni země plnily úkoly a putovaly se skřítkem „Kapičkou
rosičkou“ za pokladem (odměnou), kterým byla pro každou třídu rostlina ke zvelebení naší krásné zahrady.
Tyto rostliny jsme pak na zahradě společně zasadili.
Vyvrcholením kulturních akcí byla již tradiční besídka
ke Dni matek, na které se děti ze třídy Sluníček předvedli
s pásmem „Princezny a loupežníci“, děti ze třídy Berušek
vykouzlily nejeden úsměv na tvářích diváků v podobě
pásma „ Kuřátka a slepičky“, děti ze třídy Motýlků sklidily
velký potlesk svým vtipným pásmem „Kabaret u Motýla“
a děti ze třídy Žabiček překvapily překrásným pásmem
„Cestování po Africe s Emilem Holubem“.
Dále jsme se zúčastnily projektu „Medová snídaně“
pod záštitou Ministerstva zemědělství, kdy nám pracovníci ministerstva připravili přednášku s chutnou snídaní v podobě chleba s máslem a medem a k tomu přidali
jablíčko, omalovánky a pastelky pro děti.
V měsíci červnu jsme zvládli výlet „Pohádkové
putování na hrad Buchlov“, Den dětí s tetinami Matyldou a Klotyldou, spaní předškoláků přes noc ve
školce a slavnostní pasování na úřadě městyse panem
starostou.
V letošním roce odchází z naší mateřské školy 29 dětí
do základní školy a při zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018, který se konal 2. 5. 2017,
bylo přijato všech 28 zapsaných dětí.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Co by dítě mělo zvládat před nástupem do MŠ
Znát své jméno a příjmení
Umět si říci, co chce nebo potřebuje
Spolupracovat při oblékání a svlékání
Umět nazouvat a vyzouvat obuv
Vysmrkat se a používat kapesník
Držet lžíci a umět se najíst
Při jídle sedět u stolu
Umět pít z hrnečku a skleničky
Používat toaletu (pleny nejsou přípustné)
Umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku
Ujít kratší vzdálenost během pobytu venku

10 dobrých rad, které usnadní dítěti
nástup do školky
1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to
tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo
si popovídat s dítětem, které už do školky chodí (mělo
by tam, ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo
barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam
se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.
2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do
kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale
ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se
na vás může spolehnout. Chybou je vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení
se jen prohlubuje.
3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím,
že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty
nebo dojít na záchod.
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4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným
obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu
věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo,
musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy
školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo
něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se
výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve
školce i odpoledne“.
5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní.
Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem
neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku
po hádce s dítětem.
6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšáka, hračku,
šátek).
7. Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě,
měli byste po obědě přijít.
8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy
strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte
strach z odloučení a nejste skutečně přesvědčení
o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli
nástup dítěte do školky přehodnotit. Případně se
dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který

s tím má menší problém.
9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem.
Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez
rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach
z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě – pokud den ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte
nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo
každý den.
10. Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné
adaptace dítěte – s dítětem ze začátku můžete jít do
třídy, dítě může jít jen na dvě hodiny apod.
Literatura od PhDr. Simony Hoskovcové, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Naše motto:
„Nikdy nebudeme moci vychovávat děti znovu, a proto
jim chceme být pevnou oporou, dobrým příkladem, spolehlivým rádcem, veselým kamarádem a láskyplnou náručí“.
Všem dětem a rodičům přeji překrásné prázdniny
plné sluníčka a těším se na společné chvíle v novém školním roce 2017/2018.
Bc. Jitka Oharková, ředitelka MŠ

Žáci základní školy reprezentovali v Lotyšsku
Dvouletý projekt s názvem e-Management of multidisciplinary projects for secondary schools, na kterém naše škola spolupracuje se školami z Rumunska,
Lotyšska, Slovenska a Turecka, se pomalu blíží ke
svému vyvrcholení.
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ubytovat děti z Lotyšska, mohli jsme oplátkou ubytovat
naše děti v lotyšských rodinách.

Na každé ze zúčastněných škol funguje tým 25
žáků, kteří pod vedením svých učitelů pracují na společných tématech, jako je násilí ve škole, kyberšikana
nebo zdravý životní styl. Hlavní osobou, která má za
naši školu projekt na starost je paní zástupkyně Mgr.
Irena Bělohradová. Jednotlivé aktivity jsou sdíleny přes Facebook, Twinspace a umístěny na Google
Drive. Veškerá komunikace probíhá v anglickém
jazyce.

Naši žáci rozhodně neudělali ostudu. Naopak svým
pozitivním přístupem a nadšením byli příkladem pro
všechny zúčastněné. Odměnou jim byla nová přátelství,
zkušenosti s fungováním lotyšské školy, poznání životního stylu i úrovně života lotyšských rodin, návštěva
hlavního města Rigy, ochutnávka vody z Baltského
moře a řada dalších zážitků.

První dvě setkání proběhla již na podzim 2015 v Turecku. Loni v dubnu hostila velké projektové setkání
naše základní škola. Výsledky další celoroční práce byly
prezentovány začátkem dubna 2017 na týdenním projektovém setkání v lotyšské Jelgavě. Setkání se z naší
školy zúčastnilo 15 žáků osmé a deváté třídy a čtyři učitelé. Projekt původně počítal s mnohem menším počtem
zúčastněných, ale díky tomu, že naši rodiče byli ochotni
při minulém setkání, které proběhlo loni v Polešovicích,

Hlavním přínosem pro naši školu, mimo výše zmíněného vzdělávacího programu, je poznání jiných vzdělávacích systémů, vybavení škol, nároků kladených na
žáky a na učitele, zavádění moderních technologií do
výuky a v neposlední řadě setkání se žáky z jiných zemí,
navázání přátelství, odbourání předsudků a procvičení angličtiny. Jako ředitele mne naplňuje uspokojením
fakt, že naši žáci mají dostatek dovedností pro úspěšné
zapojení do mezinárodního projektu a jsou schopni je

Polešovskej PRÉSEK

uplatnit. Podmínkou pro realizaci zahraničních projektů je tým učitelů schopných bez problémů komunikovat
v anglickém jazyce. Takových učitelů máme nejméně deset a pořád se zlepšujeme. Proto věřím, že tento projekt
nebude našim posledním.
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

Poučíme-li se z historie, nebudeme ji muset prožít znovu
aneb projektová výuka v naší škole
V dějinách lidstva můžeme najít období a okamžiky,
které by snad nikdo nechtěl zažívat znovu. Abychom
přispěli k poučení z minulosti, proběhl na naší škole
celoškolní projekt, který jsme nazvali Holocaust. Již 3.
března jsme měli možnost zhlédnout výstavní panely
na téma „Kresby dětí z terezínského ghetta“, které
k nám doputovaly z Židovského muzea z Prahy, a které seznamovaly širokou veřejnost s výtvarnou činností
dětí, které byly deportovány do Terezína. Naši žáci měli
tak možnost seznámit se s neveselou dobou naší historie
jako byl „Protektorát Čechy a Morava“, s tématem nacismu a Holocaustu.
Výstavu doplnily projekty a aktivity našich žáků, na
kterých pracovaly jednotlivé třídy a skupinky v průběhu
prvních dvou týdnů v březnu. Kompletní výstava byla
otevřena slavnostní vernisáží, kterou si žáci zorganizovali sami, připravili program, nacvičili hebrejské písně
a vyrobili pozvánky. Vernisáží nás provázeli Vojtěch Vybíral a Eliška Plačková, kteří mezi námi také uvítali pana
místostarostu, pana starostu Nedakonic a paní starostku Vážan, celý průběh vernisáže zdokumentoval také
pan redaktor z regionálních novin - Dobrý den s Kurýrem. Výtěžek vstupného z celoměsíčního projektu po-

putuje na invalidní vozík pro Vojtu Třísku, žáka 6. třídy.
Díky korespondenci s Helgou Hoškovou Weissovou, která jako dítě přežila koncentrační tábory, získali
žáci 9. ročníku cenné informace o životě v koncentračních táborech a poznali osobnost člověka, který dokázal
čelit takovým životním tragédiím, jako byl Holocaust.
Její příběh inspiroval žákyně 9. ročníku k vytvoření
úžasné prezentace s názvem Helžin kufřík. Prezentací
předávaly tento příběh žákům na 1. stupni i 2. stupni
a těšily se z velkého úspěchu své práce.
Náš celoměsíční projekt završilo setkání s vzácným
hostem panem MUDr. Petrem Rieselem, který jako pětileté dítě prožil terezínské ghetto a jen zázrakem unikl
transportům do Osvětimi. Přiblížil žákům část svého
životního příběhu nejen z doby Protektorátu, ale i po
návratu z Terezína, z doby komunistické éry a také své
prožití Sametové revoluce.
Holocaust je těžké, smutné a pro někoho i nepříjemné téma. Stále však musíme společně hledat odpověď na
otázku: „Jak se to mohlo stát?“. Snad jsme tímto projektem přispěli k tomu, aby se podobné hrůzy už nikdy
neopakovaly.
Pedagogický sbor ZŠ Polešovice

Žáci napsali o projektu:
„Celý projekt i výstava samotná mi přinesla nejen spoustu informací, ale také uvědomění si, jak kruté období našich
dějin to bylo a čeho jsou lidé schopni.“
„Jsem ráda, že jsem se tohoto projektu mohla zúčastnit, protože jsem poznala, že v této době máme opravdu vše.“
„Projekt Holocaust mi do života vložil poznání a pochopení tehdejšího židovského problému.“
„Projekt mi dal jiný pohled na celé téma a poukázal na skutečnosti, které se děly a které se opakují.“
„Je smutné, že lidé, co to přežili, tu za pár let nebudou, aby to řekli i mladším generacím. Zůstanou jen vzpomínky
na tento hrůzný čin a postupem času nebudou ani ty.“

Polešovskej PRÉSEK
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projekt „Otevřené brány“
Každou sobotu, neděli + ve státní svátky jsou v našem farním kostele sv. Petra a Pavla v Polešovicích ochotní průvodci, kteří rádi provedou Vás, anebo třeba také Vaše blízké, kteří k Vám přijedou na návštěvu.

Kostel sv. Petra a Pavla v Polešovicích
je otevřen v tyto časy:
ve státní svátky (květen-září) 10:00 - 16:00 hod.
každou sobotu (květen-září) 10:00 - 16:00 hod.
každou neděli (květen-září) 13:00 - 17:00 hod.
Využijte této jedinečné příležitosti ukázat svým blízkým náš krásný kostel v doprovodu průvodce!

Tříkrálová sbírka

Svojsíkův závod

7. 1. 2017
Stalo se již tradicí, že začátkem ledna vycházejí
do ulic členové našeho skautského střediska jako
koledníci, aby přinášeli lidem radost a koledovali
pro ty nejpotřebnější.

20.5.2017
Letošní lichý rok vychází na Svojsíkův závod. Jedná se
o postupový závod okres-kraj-celorepublika a účastní se
jej družiny skautů a skautek ve věku 12-15 let pod vedením
svého družinového rádce. Pořádajícím střediskem byly letos Bojkovice a závod se konal v Pitíně na Orelské chatě.
Tématem neboli symbolickým rámcem, bylo Tajemství kočičího hradu a utkat se o první tři postupové místa dojelo 9
družin Skautek a 8 družin Skautů.

Pro sociální aktivity se v naší obci vybrala
částka Kč 55 951,-Děkujeme za finanční pomoc všem dárcům,
koledníkům, vedoucích skupinek, představitelům městyse, bez kterých by nebylo možné zajistit
zdárný průběh celé akce v rámci Zákona o veřejných sbírkách.
Letošní výtěžek sbírky bude použit na přímou
pomoc občanům v nouzi na Uherskohradišťsku
a na sociální a zdravotní projekty Oblastní charity Uherské Hradiště (např. rozšíření oprav budovy Centra svaté Ludmily pro osoby s mentálním
postižením).
Výsledek TKS
městys Polešovice

Kč

2017

55 951,00

2016

55 773,00

2015

49 840,00

2014

42 649,00

2013

43 388,00

2012

43 918,00

2011

37 259,00

Hudifest
25.3.2017
V březnu si světlušky udělaly výlet na Velehrad,
kde se se svou zpívanou verzí Šípkové Růženky zúčastnily tradiční přehlídky skautských divadel
Hudifest.

Polešovice reprezentovaly dvě družiny skautů – Tygři a Mamuti, a jedna družina skautek - Tygřice. Závodilo
se v tradičních disciplínách, zdravověda se simulovanou
autonehodou, krizové situace s nutností vytvořit nosítka
a v jízdním řádu najít nejrychlejší spojení bus/vlak k doktorovi, orientace map a azimuty, šifrování, týmová spolupráce, poznávání přírody, dovednost rozdělat oheň + vaření
a samozřejmě obodovaný včasný návrat. Nejnáročnějším
stanovištěm byla orientace map s azimuty, která některé
družiny zavedla až na Slovensko. Nikdo zde nezískal plný
počet bodů a pro mnohé družiny to bylo doslova síto.
Nejvíc napětí bývá u stanoviště s ohněm a vařením, naštěstí se vše letos obešlo bez úrazů a nikomu nebudou chybět prsty k relaxování u počítače.
A jak to všecko dopadlo? Polešovští Tygři ulovili druhé
místo a postupují do krajského kola. Na první místo Psohlavců z UH jim chyběly pouhé 3 body! To ta mapa... Špatně si nevedly ani skautky Tygřice, jenže Housenky ze Suché
Lozi nasadily laťku hodně vysoko, a tak se naše skautky
musely spokojit s 5. místem, což z 9 hlídek je hezká polovina. Však počkejte za dva roky. No a Mamuti? Není přece
důležité zvítězit, ale zúčastnit se!
Všem soutěžícím, vedoucím a pořadatelům patří velké
poděkování a gratulace.
Více fotek a informací naleznete na
www.polesovice.skauting.cz
Středisková rada
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Rikitanův memoriál
4. 2. 2017
Již tradičně, mezi Skauty na Uherskohradišťsku, patří začátek února zimnímu závodu dvoučlenných hlídek - Rikitanovu memoriálu. Letos jsme se sešli na Starých Hutích
na 27. Ročníku, ve větším počtu než loni, hlídek bylo
72, což je 144 závodníků. Počasí bylo velmi vlezlé, hustá mlha a tající těžký sníh byly předzvěstí náročné soboty pro všechny, závodníky i pořadatele. Loňský pláč
po sněhu a opalování se na slunku bylo dnes pouhou
příjemnou vzpomínkou. Ale dost fňukání, skautský
opasek říká jasně Buď připraven!
Za Polešovice se vydalo změřit své síly s ostatními
celkem 5 hlídek.

V kategorii starších Skautek získala 2. místo
dvojice Adéla Zemánková a Zuzana Vlachynská. Neuvěříte, že je dělilo od prvního místa
pouhých 5 minut! Zle si nevedla ani hlídka starších Skautů Petra Cilečka a Lukáše Harenčáka,
kteří ulovili krásné 3. místo. Od druhého místa je dělila
pouhá 1 minuta.
Pochvala patří všem zúčastněným, protože ne všichni se přemohli a odhodlali vyrazit v zimě a nepřízni
na Staré Hutě ukázat ostatním skautům a skautkám
z okresu Uherské Hradiště, že Polešovice nejsou žádné
béčka. Jedeme si závod užít a něco se přiučit. Když už
ale frnkne první místo do nosu a získáme Putovní pohár, samozřejmě jej neodmítneme! 

Z činnosti TJ Polešovice
30. 12. 2016 za krásného zimního počasí proběhl druhý ročník pochodu „Zkratkou na Floriánku“ od vodojemu
v Újezdech, ke kapličce u Tučap, pak dolů směrem na cyklostezku z Boršic do Stříbrnic, ve Stříbrnicích zastávka
v Hospůdce U Tygra, a potom kolem srubu ve Vážanech
u rybníka do Polešovic na rozhlednu. Výšlapu se zúčastnilo kolem 60 pochodníků a všichni byli spokojeni a šťastni, že si tímto způsobem zpříjemnili zakončení roku 2016.
25. 2. se konaly na sokolovně tradiční Šibřinky s předtančením, tentokrát v rázu „ABBA NIGHT“.

13. 5. proběhl již 32. ročník „Polešovské 25“. Účastníci si mohli vyzkoušet poloviční trasu (na Smraďavku
a zpět), a také dvojnásobnou trasu – na kolech. Krásné
počasí s prudkou bouřkou ke konci dne přilákalo 136
účastníků, z toho 19 na kolech a jednoho na koloběžce
(pan V. Macháň). Přestože někteří z pochodníků na závěr zmokli, všichni se do cíle vrátili zdrávi a včas.
Stanislav Uhlíř, předseda

Srdce jako prostor pro setkání
Poutníci směřující do kaple sv. Jana Pavla II. - Českomoravské Fatimy v Koclířově u Svitav se klaní relikviáři
s ostatky svatého papaže. Autor schránky pro relikvii je
Daniel Trubač. „Ostatky sv. Jana Pavla II. jsem osadil
v relikviáři, který svým tvarem připomíná srdce, jímž
procházejí ohnivé plameny. Samotná relikvie – papežovy
vlasy – je vsazena do kuličky a zavěšena v prostoru jako
visutý svorník v klenbě srdce. Kulička personifikuje zdroj
světla a srdce jsem pojmul jako prostor pro setkání. Plameny procházející srdcem jsou částečně otiskem byliny
jitrocelu kopinatého“, popisuje schránku Daniel Trubač.
Ústředním motivem relikviáře je srdce jako prostor
pro setkání. Podle Trubače se tématem srdce zabývá
Starý i Nový zákon, mystici, básnici i lidová slovesnost
národů a všichni o srdci člověka jako o jeho středu.
Na klenbu relikviáře umístil autor fragmenty modlitby
Jana Pavla II., které jsou pozvánkou k příběhu zvaného
Fatima. U paty relikviáře je malý motýl jako symbol vzkří-

šeného Ježíše
Krista. Dalším rostlinným motivem
jsou listy lípy
srdčité. Lípa
je dle autora
odrazem slovanských národů, které se vyznačují citlivostí svých srdcí. Rostlinný reliéf má zdůraznit slova často používaná
sv. Janem Pavlem, tedy první slova Panny Marie pronesená při jejím zjevení fatimským dětem: „Nebojte se!“
Podle autora má být koclířovský relikviář příslibem živého zlata a je obrazem Nebeského Jeruzaléma,
kam všichni směřujeme. Spojení nebe a země je větší,
než jsme schopni tušit,“ dodává ke svému dílu Daniel
Trubač.
vybráno z Katolického týdeníku
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Folklorní sdružení Polešovice, z.s.
Vážení čtenáři polešovského Présku,
od doby Adventu uběhlo téměř půl roku, chtěla bych
se však k této době na chvíli vrátit.
Folklorní sdružení Polešovice, z.s., Ženský soubor
Drmolice a FS Polešovjánek ve spolupráci s Úřadem
městyse Polešovice pořádal v době od 9. – 18. prosince
2016 v sále sokolovny Výstavu betlémů. Součástí výstavy byl i doprovodný program.
Zahájení výstavy, požehnání betlémů a vystoupení
Drmolic se uskutečnilo v pátek 9. prosince. Na úplný začátek zazpívaly Drmolice, pak otec Petr Souček Výstavu
betlémů požehnal. Následovala prohlídka betlémů a retro dárků pod nazdobeným stromkem. Pro návštěvníky
Drmolice připravily malé pohoštění.
V sobotu 10. prosince vystoupil FS Polešovjánek
a děti z Vážan. Oba soubory si připravily pásma s vánoční tématikou. Po vystoupení paní Michaela Korvasová
z Ořechova zdobila s dětmi perníčky. K nádherné atmosféře adventní doby přispěli i muzikanti CM Dolňáci.
V sobotu 17. prosince u betlémů vystoupily děti z MŠ
Polešovice s pohádkou O dvanácti měsíčcích.
Na tento den jsme ještě pozvali manžely Adamcovy
z Vizovic. Paní Adamcová se zabývá výrobou vánočních
ozdob z korálků a pan Adamec je dráteník. Vyráběl na
míru prstýnky ze speciálního drátu, anděly a různé upomínkové předměty. Dětem se také věnovala paní Jiřinka
Mátlová, zdobila s nimi opět perníčky. Pro všechny děti
i paní učitelky měla připravené perníkové překvapení.
Tímto však sobotní odpoledne nekončilo, občané
a účinkující se sešli na Městečku při tradičním zpívání
u vánočního stromu.
A jak vlastně samotná myšlenka uspořádat výstavu
betlémů u nás vznikla?

Před třemi lety jsme se na dovolené v Chorvatsku seznámili s rodinou Šeligových z Loučky u Zlína.
Jak už to bývá, povídali jsme si o všem možném, až
přišlo na akce pořádané u nás a u nich. Zaujalo mě pořádání výstavy betlémů, kterou manželé Šeligovi organizují každoročně v Loučce, vždy druhý adventní víkend. Letos pořádali 5. ročník. Mirek Šeliga mně nabídl
pomoc uspořádat takovou výstavu u nás. Dneska už
mají doma přes 60 betlémů z různých materiálů, které
nám zapůjčili.
Nabídku jsem přijala, požádala děvčice Drmolice
o pomoc a s chutí jsme se pustily do přípravy. Oslovily
jsme i místní občany o zapůjčení betlémů a retro hraček.
Pan starosta nám zajistil velký vánoční stromek, který
jsme skromně ozdobily a pod stromeček naaranžovaly hračky, některé byly staré i 50 let. Sál sokolovny byl
díky Drmolicím nádherně vyzdobený, po návštěvnících
výstavy bylo vidět, že na ně dýchala zvláštní atmosféra,
kouzlo blížících se Vánoc a že odcházeli spokojeni.
Mnohdy se stalo, že se sešly skupinky přátel, sousedů
a pak všichni vzpomínali u betlémů a ozdobeného
stromku na mládí, jaké mívali doma Vánoce a jaké
dostávali dárky, co se vařilo a peklo, jak chodili na
Půlnoční atd.
Se zaujetím jsem je poslouchala.
Celkem bylo vystavených přes 100 betlémů, šedesát od manželů Šeligových a zbytek od našich občanů
a z okolí.
Byla to vydařená akce i hodně navštěvovaná, jak místními občany, tak i z okolních obcí. Přišli se podívat i děti
z mateřské a základní školy se svými paní učitelkami.
Ještě jedenkrát děkuji všem, kteří se na organizaci
výstavy betlémů podíleli.
Ludmila Drobilová, předsedkyně folklorního sdružení

Folklorní soubor Polešovjánek
Letos na jaře se nám nepodařilo uskutečnit Dětské
folklorní odpoledne, tak jsme vybrali tento náhradní
termín u betlémů. Děti z Polešovjánku si pozvaly děti
z Vážan a oba soubory si připravily vánoční pásmo.
Za týden na to zpívaly u vánočního stromu.
Děti z Polešovjánku zahájily letošní rok tradičně fašankovou obchůzkou v sobotu 25. února 2017, kterou
pořádají spolu s Úřadem městyse Polešovice a hodovou
chasou. Obchůzka se vydařila, počasí přálo a sešlo se
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hodně masek i fašankářů. Nechyběl malý i velký medvěd, bílá paní, řezníci, babky aj., dokonce nechyběla ani
dračí rodinka.
Průvod masek doprovázeli muzikanti z CM Dolňáci.
FS Polešovjánek přijal pozvání na Velikonoční
jarmark do Vizovic. V sobotu 8. dubna 2017 autobusem
vyjelo 16 dětí se svými maminkami a babičkami na
vystoupení. Během jarmarku vystupoval kromě Polešovjánku i Vizovjánek. Bohužel, nepřálo počasí, vystou-

nejvíce cesta luxusním autobusem pana Dubovského.
Vizovjánek na oplátku přijede vystupovat k nám.
Dále se Polešovjánek zúčastnil 2. ročníku Dětské
folklorolympiády v sobotu 3. června 2017 ve Staré Městě, v sobotu 10. června vystupoval na 5. ročníku Folklorního festiválku v Osvětimanech, na vystoupení v programu Drmolic v neděli 18. června, ale o tom až v dalším
vydání Présku.
Teď už nás čekají prázdniny a ukážeme se až na
Vinařských slavnostech doma při vyhlášení vítězů TOP
Vína Slovácko 2017.
pení se odbývalo ve velmi stísněných prostorách kulturního domu, takže se děti navzájem ani nepoznaly a ani
neviděly vystupovat. Každý soubor vystupoval samostatně a téměř bez diváků. I tak to byla změna a seznámení se s jiným prostředím. Přesto se dětem výlet líbil,

Prostřednictvím Présku chceme ještě poděkovat
sponzorům, panu starostovi a společnosti CHEMAGRA
s.r.o. zastoupenou Ing. Waltrem Schrottem.
Také děkujeme všem příznivcům za podporu.
Michaela Otrusinová, vedoucí FS Polešovjánek

Hasiči
V letošním roce jsme se podíleli na organizaci FECHTL CUPU Floriánka, kde jsme zajišťovali zdravotnickou
pomoc a bufet. Akce se obešla bez vážnějších zranění.
Museli jsme ošetřit jenom několik oděrek, které účastníkům nebránili pokračovat v závodě.
Další akcí, kterou jsme pořádali, byl sběr železného
šrotu. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám
dali železo. Výtěžek ze sběru bude použit na nákup technických prostředků a věcí, které se budou používat při
pomoci občanům městyse, případně věcí, které použijeme při organizování kulturních a společenských akcí
v našem městysu.
Neposlední akcí, kterou jsme letos pořádali, byla okrsková soutěž v požárním sportu, která se konala v are-

álu školního hřiště.
V této soutěži se náš
tým umístil
na čtvrtém
místě.
2. ročník
Polešovské lávky se konal 24. 6. 2017 na rybníku u fotbalového hřiště.
Na konci prázdnin bude následovat již tradiční ukončení prázdnin s hasiči 2.9.2017 na školním hřišti, kde
bude připraven program pro děti a stanoviště s úkoly.
Matěj Hrabec

JSDH Polešovice příjme nové členy
Do zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Městyse Polešovice nyní přijímáme nové členy. Naše
jednotka je zařazena do kategorie typu JPO III. To
znamená, že jsme 24 hodin denně připraveni do deseti
minut od vyhlášení poplachu vyjet k mimořádným událostem v Polešovicích i vzdálenému okolí. Ročně naše
jednotka zasahuje průměrně u 10ti událostí. Mimo jiné
se naši členové účastní také pravidelných školení a cvičení, která jsou pro každého člena jednotky povinná.
Členem se může stát každý, kdo chce pomáhat těm,
kteří pomoc hasičů potřebují a splňují níže uvedené podmínky pro přijetí:

•
•
•
•
•
•
•
•

minimální věk 18 let
dobrá zdravotní způsobilost
dobrá fyzická zdatnost
zodpovědnost a ochotu pomáhat druhým
chuť pracovat
bydliště v Polešovicích
být registrovaným členem SDH
ochotu jezdit na školení, výcviky atd.
výhodou je platné řidičské oprávnění
na nákladní vozy, tedy sk. C
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Pokud máte zájem nebo jakýkoliv dotaz, tak přijďte
mezi nás. Scházíme se každý pátek v 18:00 hod. Stačí taky zavolat a domluvit si schůzku s velitelem JSDH
Petrem Šestákem (tel.č.: 777 911 114) nebo se starostou
SDH Matějem Hrabcem (tel.č.: 734 468 599).

Rádi uvítáme každého zájemce o toto náročné poslání, neboť „hasič jde tam, odkud ostatní utíkají”.
I ty můžeš být tím, kdo zachrání třeba lidský život
nebo uchrání majetek před přírodními živly.

Z činnosti Mysliveckého spolku Slovácko Polešovice
V prvním pololetí tohoto kalendářního roku proběhlo
několik akcí, které se přibližně ve stejných termínech každoročně opakují, jak je to ostatně během života dáno nejen
v zájmové činnosti.
Koncem února proběhla výroční schůze spojená již
tradičně s připomenutím MDŽ. Znamená to tedy obohacení programu o přítomnost našich manželek a přítelkyň,
kterým touto cestou děkujeme za nadšenou podporu naší
zelené záliby.
V březnu se uskutečnilo povinné sčítání zvěře v honitbě. Tato akce probíhá současně ve všech honitbách kraje
s cílem získat objektivní údaje o počtech zvěře, což je podkladem pro další myslivecké hospodaření se zvěří.
Další aktivita myslivců byla zaměřena na práci v honitbě
a to na úklid černých skládek v okolí městyse. Již tradičně
se jedná o jarní úklid po nezodpovědných spoluobčanech.
V jarním období pravidelně uklízíme náš myslivecký
areál. Jde především o zabezpečení uskladněného krmiva,
opravy a údržbu objektu.
Velmi důležitým úkolem je ochrana zvěře, která hnízdí, má mláďata nebo se jen skrývá v porostech především

zemědělských kultur. Myslivci proto před sklizní pícnin
prochází porosty se psy a vyhání zvěř, aby při následující
sklizni nedocházelo k velkým ztrátám.
A protože nedílnou součástí myslivosti je i lov zvěře,
musí se každý člen našeho mysliveckého spolku zúčastnit kontrolních střeleb s loveckou zbraní. Nejedná se jen
o prokázání přesné střelby, ale neméně důležité je také
prověření bezpečného zacházení se zbraní. Teprve po
úspěšném absolvování těchto střeleb, na oficiální střelnici, dostane člen povolenku k lovu. Polešovští myslivci vykonávají střelby každý rok začátkem května na myslivecké
střelnici v obci Salaš.
Poslední aktivitou, o které se zmíním, je pěstování cukrovky. Pamětníci zajisté ví, o jakou práci se jedná. Cukrovku pěstujeme pro krmení zvěře v zimním období. Aktuálně
jsme dopleli a okopali každý svůj podílek.
V sobotu 17. června jsme pořádali kulturní akci – taneční zábavu se zvěřinou do tomboly i na občerstvení. Akce se
konala na multifunkčním areálu městyse.
Z  uvedeného plyne, že nejen lovem žije myslivec….
Ing. Ivan Burda
myslivecký hospodář

Odpadové hospodářství
Hned úvodem trochu statistiky. V roce 2016 se v našem
městysu vytřídilo 35 tun papíru, 36 tun plastu, 17 tun skla
čirého a 12 tun skla barevného, bylo odvezeno 343 tun komunálního odpadu, ze sběrného dvora 67 tun objemného
odpadu, 3 tuny pneumatik a menší množství nebezpečného
odpadu.
Recyklujeme elektrospotřebiče a baterie. Sbíráme je na
sběrném dvoře, u školy, u Zeasu a nově pak můžete vhodit
elektro do kontejneru na sběrném místě na cestě z Městečka
ke škole (foto na konci článku). Na sběrném dvoře můžete
odevzdat i úsporné zářivky (lineární zářivky, kompaktní
zářivky=úsporné žárovky, výbojky a LED žárovky). Běžné,
reflektorové a halogenové žárovky se nerecyklují, patří do komunálního odpadu.
Na elektro je rovněž určen malý kontejner v prostorách
nákupního střediska v horním patře a v chodbě při vstupu
do budovy Úřadu městyse. Prosím nevhazujte sem žárovky
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a jiné světelné zdroje. Po vhození elektrospotřebiče dochází
k jejich rozbití a tím i k znehodnocení. Nově umístíme vedle
kontejneru krabici, kde můžete žárovky odložit. Také zde nevhazujte baterie a monočlánky, patří do horní malé krabičky
na kontejneru.

Třídit je určitě správné. Ukládá nám to Zákon o odpadech, jehož novela se opakovaně odkládá, ale hovoří se
o ukončení skládkování v roce 2024. Ministerstvo životního
prostředí podporuje tzv. oběhové hospodářství – nasměrování odpadového hospodářství od prostého skládkování k přeměně odpadů na zdroje, předcházení vzniku odpadů a začít
odpady více materiálově a energeticky využívat.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů je v našem městyse určen Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017 a jeho výše je 500 Kč na osobu/rok nebo stavbu
určenou k rekreaci/rok (přesně vymezuje vyhláška). Svoz
komunálního odpadu provádí firma O.T.R. a.s.. Při stanovení
poplatku se vychází ze skutečných nákladů předešlého roku.
Výnosy z poplatku pokryjí náklady na likvidaci komunálního
odpadu. Do výpočtu nejsou zahrnuty náklady a výnosy na likvidaci ostatních druhů odpadů. Svoz těchto odpadů realizuje městys vlastními prostředky. V loňském roce odpracovali
zaměstnanci úřadu při práci s odpady 806,5 hodiny a bylo
spotřebováno cca 2 200 l pohonných hmot. Dalšími náklady jsou likvidační poplatky. Přehled cen za výkup, likvidaci
a odměny za třídění odpadu v roce 2016 v  následující tabulce.
druh odpadu
objemný odpad
nebezpečný odpad
pneumatiky
plasty
kov
sklo
papír
elektrospotřebiče
odměna za třídění

výkup
v Kč
0
0
0
0
10 720
15 026
28 386
0
0
54 132

likvidace
v Kč
79 700
32 173
7 725
38 657
0
0
0
0
0
158 255

odměna
v Kč
0
0
0
0
0
0
0
8 343
264 120
272 463

Odměnu za třídění získáváme od společnosti EKO-KOM
na základě zaslaného přehledu množství vytříděného odpadu. Společnost EKO-KOM, a.s. fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na financování nákladů
spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového
odpadu. Odměnu za elektro nám posílá společnost ELEKTROWIN dle celkového množství odevzdaného elektroodpadu. Spolupracujeme také se společností ASEKOL, která
organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, stejně jako ELEKTROWIN. EKOLAMP poskytuje služby sběru a recyklace osvětlovacích zařízení. Nadace Textil
ECO se věnuje sběru textilu.
Díky všem, kdo třídíte, neděláme to jenom pro sebe!!!
za městys Věra Lukůvková

Kam s nefunkční zářivkou?
Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co
s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do po-

pelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat
nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka
se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak postupně
všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější
světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka dosvítí,
nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují. Při špatném či
neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť
ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít
starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je
odevzdat ji ve sběrném dvoře v Polešovicích. Obsluha sběrného dvora od Vás úsporku zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek
pro náš městys zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který
nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky
EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků,
které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci
nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné
zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší spotřeba elektrické
energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního
prostředí okolo nás.

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč
a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství
obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při
mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedovatá
látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež
u zářivek v současnosti dosahuje 95–100 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní
zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro náš
městys. Obyvatelé našeho městyse mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře v Polešovicích
a při vstupu do budovy městyse, kde je umístěna malá krabice nebo v elektro obchodě při nákupu nových.
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Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do specializovaných recyklačních firem, kde jsou z nich pro opětovné
použití získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro součástky jízdních kol. Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové
dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako technický materiál
nebo i pro výrobu nových zářivek.

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2016 recyklovalo téměř 5 milionů zářivek a výbojek. To představuje až
25 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do
přírody. Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a úsporné zářivky hází do komunálního odpadu.
Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o nakládání s nefunkčními zářivkami a světelnými
zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na
www.ekolamp.cz.

Jak se kdysi volilo
Vraťme se zhruba o 200 let zpátky do polešovické historie,
do tehdejších hospodářsko-společenských poměrů. Obyvatelé městečka Polešovice se třídili odedávna podle majetkových
poměrů na gruntovníky, tj. původní usedlé sedláky (půlláníky,
čtvrtláníky, na podsedníky), na domkaře (chalupníky) a na hofery (nádeníky).

Záleželo již i na schopnostech a dovednostech ostatních občanů, domkařů, řemeslníků i obchodníků, aby si své postavení
v řízení obce vybojovali.
V kronice „Dějiny Polešovic“ jsou uvedeni starostové obce
v období 1863 – 1938.
Mléčka František
Bartošík Jan
Tesař Josef
Procházka Jan
Hrobař Petr

1863 – 1888
1888 – 1896
1896 – 1906
1906 – 1911
1912 – 1938

Za Rakouska-Uherska byli pokrokoví dělníci, pracující ve
Vídni organizování v sociálně demokratické straně, a mnozí podle jejich vlastního výkladu (např. o tom mluvil Jan Obdržálek)
manifestovali v roce 1905 za všeobecné hlasovací právo.
Zvláštní stav tvořili řemeslníci, obchodníci (většinou Židé)
a nájemci veřejných podniků v obci.
Plnoprávnými občany v obci byli jenom sedláci gruntovníci
a sedláci na podsedku. Jenom sedláci volili obecní úřad, který
zastupoval vrchnost. Jenom vynikající jedinec, který nebyl sedlákem, se mohl dostat mezi ně.
Počet členů obecního zastupitelstva (obecního úřadu) byl
závislý na počtu obyvatel v obci. Z celkového počtu obecního
úřadu se volila obecní rada. U nás tvořila 4 až 6 členů. V čele celé
obce stál purkmistr (fojt) jmenovaný vrchností. Byla to osoba
v obci důvěryhodná a vážená, a proto na ni všichni občané pohlíželi s respektem. Purkmistr vybíral v obci pro vrchnost daně
a naturální dávky, ručil za pořádek v obci a bezpečnost občanů.
Spolu s purkmistrem jmenovala vrchnost i jeho zástupce. Purkmistr a jeho úřad se obnovoval každý rok, říkalo se tomu renovace. To se odbývalo od pradávna v polešovické hospodě při valné
hromadě. Starý úřad před renovací skládal obci obecní účty za
přítomnosti zástupce vrchnosti, který potvrzoval, nebo odvolával purkmistra a jeho zástupce, spolu se členy obecního úřadu.
Polešovice měly jakousi prvořadost před ostatními obcemi
se zrušením poddanství v roce 1784. Od té doby totiž v Polešovicích nastupuje již úřad voleného starosty, samozřejmě pouze
sedláka obce, ale již to není nařízeno vrchností. Teprve zrušením
poddanství císařem Františkem Josefem I. v roce 1848 a v dalších jeho nařízeních padla také selská nadřazenost a rozhodování ve správě obce.
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Po převratu v roce 1918 byla založena v Polešovicích sociálně
demokratická strana dělnická, která byla velmi početná.
Dne 1.8.1919 vzdal se dobrovolně své funkce starosta obce
Petr Hrobař na nátlak nových politických sil. Místo něho spravoval obec náměstek starosty František Šlajs – kandidát sociálně demokratické strany, určený okrasní politickou správou, do
nových voleb v roce 1920. Volby se uskutečnily 30.5.1920, volila
se desetičlenná rada. Volby řídil správce okresní politické správy
Dr. Januštík.
Zvoleni byli: starostou obce Petr Hrobař č.p. 301, za lidovou
stranu katolických zemědělců – sedláci. I. Náměstkem František
Šlajs č.p. 461 za sociálně demokratickou stranu.
II. náměstkem Kristián Jordán č.p. 274 za lidové domkaře
Dalších 7 členů rady bylo zvoleno ze tří nejsilnějších stran.
Oprávněných voličů zapsáno 1 246, k volbám se dostavilo
1 108 a platných hlasů bylo 1 104.
Z těchto obdržely tyto strany:
Živnostensko-obchodní středostavová strana
Lidová strana katolických zemědělců (sedláci)
Křesťansko demokratičtí domkaři
Čsl.-sociálně demokratičtí dělníci

33 hlasů
309 hlasů
239 hlasů
523 hlasů

V Polešovicích bylo zajímavé, že nikdy v příštích letech samostatnosti republiky nešla lidová strana pod jednou kandidátkou do
voleb – sedláci šli odděleně od domkařů a to i v kritickém roce 1938.
„Dějiny a tradice městečka Polešovice“
Autor Antonín Zapletal (1914 – 1982)
vybrala Mgr. Božena Zapletalová

Skauti

Rikitanův Memoriál na Starých Hutích

Skautky Tygřice na Svojsíkově závodě

Skauti Tygři + Mamuti na Svojsíkově závodě

Světlušky na Hudifestě na Velehradě

Pozvánka na 10. ročník Vinařských slavností v Polešovicích
s vyhlášením soutěže TOP Víno Slovácka 2017
Úřad městyse Polešovice ve spolupráci s Folklorním sdružením Polešovice, vinaři a ženským souborem Drmolice zve
všechny příznivce folkloru a dobrého polešovického vína na
10. ročník Vinařských slavností v Polešovicích s vyhlášením
vítězů soutěže TOP Víno Slovácka 2017, které se uskuteční v sobotu 19. srpna 2017 v multifunkčním zařízení areálu
školního hřiště Základní školy Polešovice.
I letos připravují pořadatelé bohatý kulturní program plný
muziky, tance, zpěvu a dobrého vína. V programu vystoupí
děti z mateřské školy, folklorní soubor Polešovjánek, vinaři,
Drmolice z Polešovic, folklorní soubor Kunovjan s CM Dolňáci a mužský pěvecký sbor Chlapi z Vážan. Nebudou
chybět stánky s Regionálními potravinami, s rukodělnými řemesly a jiné zajímavosti.
Po vyhlášení soutěže TOP Víno Slovácka 2017, kterou pořádá Okresní agrární komora Uherské Hradiště za
finanční podpory Zlínského kraje, bude probíhat zdarma degustace všech přihlášených vín do soutěže.
Po kulturním programu otevřou místní vinaři a firmy sklepy na ulici Vinařská, kde Vám nabídnou výsledky své
práce v podobě lahodného moku.
Změny a další informace o konání akce najdete na www.polesovice.cz.
Kontakt: 775 574 555, 777 149 647
Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé

Akce folklorního sdružení

Výstava betlémů
Drmolice na Výstavě betlémů

Vizovice
Výstava Betlémů

Velikonoční jarmar-Vizovice
Vizovice

Fašaňk 2017

Fašaňk 2017

Myslivecké sdružení

Výroční schůze
Výroční schůze

Brigáda v areálu MS

Brigáda v areálu MS

Střelby na Salaši

Cukrovka MS

Sčítání

Úklid černých skládek

Protipovodňové opatření městysu Polešovice

Investiční akce
v roce 2017

Schody na Zbořisku

Srážkoměr Skala

Hladinometr potok Salajka

Hřbitov II. etapa

Rekonstrukce Vinařské ulice

Práce na Zbořisku
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