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Vážení a milí občané Polešovic, všechny vás srdečně zdravím.
V těchto předvánočních dnech dokončujeme investiční akce letošního roku, a to hlavně jejich vyúčtování, v rámci čerpání
dotací z evropských fondů, popřípadě z národního rozpočtu.
Začal bych největší letošní investiční akcí - vybudováním „Cyklostezky Polešovice – Nedakonice“. Vrátil bych se ještě
do historie vzniku tohoto projektu. Po mém nástupu do funkce starosty v roce 2006, jsme si začali pohrávat s myšlenkou
propojení obcí Polešovice a Nedakonice, vybudováním cyklostezky. Řekl jsem tehdy místostarostovi - neznalý věci, že za rok
uděláme cyklostezku. To jsem nevěděl a ani netušil, jak jsem se moc mýlil, že jsem se „seknul“ skoro o devět let.
Když se podíváme do historie těchto dvou obcí, vždycky děti z Nedakonic chodily na základní školu do Polešovic, dříve
na měšťanku. A lidé z Polešovic dojížděli za prací vlakem z nádraží z Nedakonic. Trasa nynější cyklostezky kopíruje přesně
původní cestu z Polešovic do Nedakonic, po které se jezdívalo s koňmi, chodilo pěšky a jezdilo na kolech, dokud ještě nebyly
automobily a autobusová doprava.
Začal jsem tedy s přípravou projektu a zjišťováním skutečností, co všechno takové vybudování cyklostezky obnáší.
V březnu 2008 jsme požádali o změnu územního plánu a v říjnu 2009, tedy po roce a půl, nabyla tato změna účinnosti.
Příprava projektové dokumentace začala okamžitě. Tehdy teprve začal boj s větrnými mlýny. Kritické místo cyklostezky je
právě zde v tomto úseku, kde dochází ke křížení s budoucí rychlostní komunikací R 55. To kdybych tušil v roce 2010, co to
bude všechno obnášet, už bych asi do toho znovu nešel.
Pokračování na straně 5

Výstavba cyklostezky Polešovice – Nedakonice

Odpočívadlo u cyklostezky

Dýchací přístroje zakoupené z neinvestiční dotace
Zlínského kraje hasičům ve výši 100.000,-Kč
Slavnostní otevření cyklostezky 18.9.2015

Výstavba komunikace na Suchém Řádku

Hotová komunikace na Suchém Řádku
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Práce na schodišti ke kostelu

Schodiště ke kostelu

Obnova kamenného kříže z roku 1803 za finanční podpory
z Fondu kultury Zlínského kraje ve výši 82.000,-Kč

Restaurování sochy sv. Floriána za finanční podpory Ministerstva kultury ČR
prostřednictvím Městského úřadu Uherské Hradiště ve výši 63.000,-Kč
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TOP Víno Slovácka na Vinařských slavnostech v Polešovicích 2015

Mužský pěvecký sbor Chlapi z Kunovic

Děti z MŠ v čele slavnostního průvodu

Paní Karla Malinová – ředitelka OAK, hejtman Zlínského kraje
MVDr. Stanislav Mišák a ministr zemědělství Zlínského kraje pan
Marian Jurečka

Nejvíce ocenění získalo Vinařství U Kostela zastoupené panem
Františkem Dudeškem
Pozdní večer na Vinařské ulici – CM Dolňáci

Vystoupení Kunovjanu
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úvodní slovo
Musela být, současně s naší změnou, provedena změna Územního plánu Nedakonic, protože 2/3 trasy cyklostezky
jsou na katastru Nedakonic. K projektové dokumentaci se muselo vyjadřovat především Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Ředitelství silnic a dálnic Zlínského kraje, Ministerstvo dopravy, Správa železniční dopravní cesty, Plynárny, pozemkový
úřad, který tehdy ještě zastupoval Arcibiskupství Olomoucké. Projektanti HBH Brno, kteří stále asi ještě projektují R55-ku letos oslavili 30 výročí počátku projektových prací budoucí R55, někteří z nich byli čerstvě po vysoké škole, nyní jsou
před důchodem. A všichni ti si mě přehazovali jako horký brambor a vymýšleli věci, jak by to nešlo, než by řešili otázku,
jak by to šlo vyřešit. To jsme museli vymyslet bohužel my za ně. Čas plynul a já jsem, podle možností a jak byl čas, jezdil za
projektanty R55 do Brna, na ministerstvo do Prahy, na ŘSZK a ŘSD do Zlína a na SDŽC do Olomouce. Abych to zkrátil, protože toho bylo opravdu moc, tak po čtyřech letech martýria jsme se dobrali k výsledku. Stavební povolení a výmysl
tzv.“ dočasné stavby“. V úseku dlouhém 190 m je povrch jen z frézovaného asfaltu, kde bude někdy, možná za dalších
30 let, probíhat R55. Úsek cyklostezky o délce 941m je s betonovým povrchem, což jsem od začátku preferoval. Poslední
úsek 270 m jde přes církevní pozemek, a díky církevním restitucím jsme mohli na pozemku Arcibiskupství, s jejich souhlasem, cyklostezku vybudovat.
Samozřejmě jsme také během těch čtyř let také řešili možnosti profinancování a popř. získání dotace, protože podle
projektu a rozpočtu vycházel tento projekt na částku 6,3 mil Kč, a to bylo pro městys nereálné zaplatit z vlastního rozpočtu. Jediná zbylá šance získání dotace po Regionálním operačním programu byl a je stále Státní fond dopravní infrastruktury v Praze, tedy z národních zdrojů. Během čtyř let se navýšily dotace z původních 60% na nynějších 85 %, což je
samozřejmě pro nás velmi výhodné.
Nyní máme dokončené dílo po osmiletém martýriu, ale mohu na závěr říct, že toho nelituji, a že za to vše stálo. A třeba jsme zachránili díky této cyklostezce nějaký lidský život, protože vydat se na kole ve všední den po silnice II./427, kde
denně projede přes 9 000 aut, je hotová sebevražda.
Chtěl bych popřát této stezce, ať je hojně využívána nejenom dětmi z Nedakonic, které se nám již postupně vracejí na
druhý stupeň ZŠ, ale také našimi občany na výletech a dojížděním za prací do Uherského Hradiště a vzdálenějších částí
okresu, dále turisty, kteří navštěvují náš městys, rozhlednu, sklepy vinařů, kostel, a také například další obce v okolí
Polešovic. Další možností pokračování a návaznosti této trasy jsou třeba na Stříbrnice, kde již cyklostezka je a končí
u fotbalového hřiště.
Celou cyklostezku zrealizovala firma Eurovia, která podala nejlepší nabídku. Celková cena, bez stavby na církevním
pozemku byla 3,7 mil. Kč, dotace činila 2,6 mil. Kč. Cena cyklostezky na církevním pozemku je 1 mil. Kč.
Navazujícím projektem na tuto cyklostezku byl projekt pod názvem „ Vybudování odpočívadel na cykloturistických
trasách Polešovice“. Tento projekt je dotován z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 50 % uznatelných nákladů.
Cílem bylo vybudovat 3 ks odpočívadel se stojanem na kola a odpadkovým košem z akátového dřeva, dále výrobu 1 000 ks
cyklomap. Jedno odpočívadlo je na cyklostezce, druhé u vodojemu v Újezdech a třetí v „ Míškách“ směrem k rozhledně.
V letošním roce jsme také velkou část rozpočtu použili na nová úsporná Led světla pro veřejné osvětlení. Donutil nás
k tomu hlavně havarijní stav starého osvětlení, ale také investice firmy Eon do přeložek nízkého napětí z nadzemního do
podzemního. Společnost Eon letos řešila část ulice Školní, celou ulici Suchý řádek a ulici Míšky, kdy přeložila nadzemní
vedení po střešnících a sloupech do zemního vedení. Z toho důvodu jsme byli nuceni přeložit a vybudovat nové vedení veřejného osvětlení, jehož jsme vlastníky a provozovatelé. Investice to byly nemalé. Celkem činily v letošním roce 1,4 mil. Kč.
U těchto LED světel je velká výhoda v úspoře elektrické energie, a také ve velké svítivosti a životnosti. Pro srovnání na
ulici Školní byla světla 100 W , nyní jsou tam LED světla 29 W. Úspora bude do budoucna nejen v elektrické energii, ale
také za položku rezervaci příkonu jističe, která se do budoucna také sníží. Při těchto přeložkách a výkopových pracích,
jsme byli nuceni v letošním roce na ulici Suchý řádek vybudovat novou asfaltovou komunikaci. V příštím roce budeme pokračovat s rekonstrukcí ulice Míšky, která také dostane nové obrubníky a asfaltový povrch. Rekonstrukce komunikace na
ulici Suchý řádek stála celkem 2,8 mil. Kč., což je druhou největší investicí v letošním roce. Bohužel na tyto práce nejsou
žádné dotace, proto musíme vše hradit z vlastního rozpočtu městyse.
Další velkou investicí byla rekonstrukce schodiště ke kostelu. Zde došlo ke kompletnímu odbagrování starého betonového
schodiště, vybudování dešťové kanalizace, rozvodu veřejného osvětlení a vybudování nových žulových schodnic. Také bylo osazeno nové kované zábradlí, vybudovány lavičky a provedena výsadba zeleně. Při této příležitosti jsme byli nuceni opravit vstupní
bránu pod kostelem, která už měla narušenou statiku. Také krytina byla v havarijním stavu a zatékalo do ní. Rekonstrukci
schodů prováděla firma SVS- Corect Bílovice. Celková částka na vybudování nových schodů byla více než 2 mil. Kč.
Letos jsme také, kromě rekonstrukce místní komunikace na Suchém řádku, zrekonstruovali další část komunikace na
Zbořisku. V této části obce je nejhustější síť místních a účelových komunikací a chtěli bychom každým rokem vždy určitou
část opravit. Odhaduji, že do 5 let budou všechny místní komunikace opraveny tak, abychom se za ně nemuseli stydět.
Za rekonstrukci na Zbořisku jsme zaplatili 1,2 mil. Kč.
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Rád bych také vzpomněl dvě opravy sakrálních staveb, které jsme letos realizovali. A to opravu sochy sv. Floriána
a opravu Kamenného kříže v poli nad rybníkem. Na rekonstrukci sv. Floriána byla poskytnuta dotace z ministerstva kultury ve výši 63 000,-Kč a oprava stála celkem 105 149,-Kč. Tato dotace byla čerpána prostřednictvím Městského úřadu
Uherské Hradiště. Rekonstrukce kamenného kříže byla dotována ze Zlínského kraje a stála 138 848,-Kč, dotace činila
82 000 Kč,-. Na obou zmiňovaných akcích se podíleli vždy i pracovníci městyse, buď manuální prací nebo za pomoci
techniky městyse, za což bych jim chtěl touto cestou poděkovat.
Další akcí je pořízení nových kompostérů na likvidaci biodpadů pro občany Polešovic. Městys na kompostéry získal
dotaci již v roce 2009 , kdy probíhala výstavba sběrného dvora a součástí tohoto projektu bylo pořízení kompostérů.
Jelikož uběhlo již 6 let a kompostéry už vlivem povětrnostních podmínek dosluhují, bylo požádáno v poslední výzvě předchozího období o pořízení nových. Tato dotace byla pravděpodobně poslední dotací z EU na takto malý typ kompostérů.
V těchto dnech také již začínáme plánovat investice na rok 2016 s přípravou rozpočtu. O našich plánech a investicích vás
rád seznámím a budu informovat začátkem jara 2016 v dalším čísle Polešovického Présku.
Přeji šťastné, klidné a požehnané Vánoce,
ať je prožijete ve zdraví s rodinou a přáteli.
V roce 2016 přeji nám všem hodně spokojenosti,
pevné zdraví, osobní i pracovní úspěchy.
•

Váš starosta, Ing. Michal Zapletal

Šedesát žáků základní školy vycestovalo na jazykový pobyt
Jazykové vzdělávání patří v ZŠ Polešovice dlouhodobě k prioritám. Proto jsme velmi uvítali, když se na jaře
letošního roku objevila Výzva 56 v rámci Operačního
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, která
podporuje jazykové vzdělávání. Podařilo se nám získat
téměř milion korun na projekt Podpora jazykového
vzdělávání v ZŠ Polešovice. Za tyto peníze vycestovalo
20 žáků a dva učitelé v září do Německa a 40 žáků a čtyři učitelé v říjnu do Velké Británie. V zahraničí absolvovali všichni naši žáci devět hodin výuky na jazykových
školách a navštívili řadu památek a zajímavých míst.
Přínosem bylo též ubytování v hostitelských rodinách.
Žáci měli možnost dále pocvičit své jazykové schopnosti
a seznámit se s životem běžných Němců a Angličanů.

V rámci téhož projektu bylo podpořeno i jazykové
vzdělávání na I. stupni naší školy. Do školní knihovny
bylo zakoupeno více než 250 nových knih, které budou
využívány v hodinách českého jazyka na podporu výuky
čtenářské gramotnosti.

Cizí jazyky byly podpořeny také z dalšího projektu
s názvem „Modernizace výuky v ZŠ Polešovice“ podpořeného z OPVK v rámci výzvy 57. Celková dotace na
projekt pro naši školu je více než 400 tisíc Kč. V tomto
projektu absolvují žáci i učitelé kurzy anglického a německého jazyka. Výuka probíhá na počítačích
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Žáci ZŠ Polešovice řešily vývoj spotřeby plynu ve škole – ukázky prací

Šetřete za plyn.
Jedním z velkých finančních nákladů školy jsou i výdaje za plyn, a proto jsem za pomocí zápisů našeho pana školníka sestrojil grafy, podle kterých můžeme sledovat spotřebu plynu od roku 2012 až po současnoct.V grafech jsou
občasné mezery což je spůsobeno chybějícími informacemi.

Tento graf ukazuje spotřebu plynu v průběhu čtyř let, rekordně nejvyšší spotřeba plynu byla v únoru roku 2012
naopak nejnižší byla v červnu roku 2013.

Dále jsem sestrojil graf na němž můžete vidět
spotřebu plynu za rok v porovnáním s ostatními roky.
Jako poslední graf jsem zde vložil průmerné tspotřeby
před a po zavedení usporných opatrění.

Spotřeba plynu ZŠ Polešovice
od roku 2012 do roku 2015

Šetříme za plyn!
Peníze na provoz školy jsou jednou z největších
položek v obecním rozpočtu. Obec proto hledá způsoby, jak co nejvíce ušetřit. Spotřeba plynu je největším žroutem peněz ve škole, proto se rozhodlo, že se
škola zateplí a tak pozorujeme, že spotřeba výrazně
klesla. Zde vidíme grafy spotřeby plynu školy ZŠ
Polešovice od roku 2012 až do roku 2015. Můžeme
si všimnout, že leden roku 2015 byl o hodně teplejší než leden 2012, ve kterém se vyšplhal teploměr
o 12098. Tuto spotřebu a graf vypracovali žáci, Jan
Nedorostek a Martin Mudrák ve dvou hodinách ICT.
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Hasiči Polešovice - ohlédnutí za rokem 2015
Během letošního roku naše jednotka zasahovala devětkrát. Převážně se jednalo o požáry travního porostu,
ale zasahovali jsme i u požáru domu, osobního automobilu a také jsme sundávali kočku ze stromu. Největší a nejsložitější letošní zásah byl požár trávy a keřů po
obou stranách železniční trati v délce asi 12km od Starého Města až po Moravský Písek, který v srpnových tropický teplotách zdolávalo 19 jednotek hasičů.

Na okrskové soutěži v požárním sportu se i přes nepřízeň počasí naše družstvo umístilo na krásném druhém místě.

20. června jsme zorganizovali 0. ročník Polešovské
lávky. Soutěžilo ve dvou disciplínách a to přejezd dřevěné lávky přes rybník na kole přičemž vyhrával nejpomalejší čas a přejezd lávky tragači ve dvojicích kde vyhrával
nejrychlejší čas. Akce se povedla a i podle pozitivních
ohlasů, které se k nám dostaly si všichni užili hodně zábavy a příští rok budeme v lávce pokračovat a chtěli bychom přidat i další disciplíny.

V měsíci dubnu nám byl zakoupen devítimístný dopravní automobil Ford Transit, na kterém byly provedeny úpravy a také hasičské polepy. Dále byly v průběhu
roku pořízeny nové dýchací přístroje, které nám lehčí
zásahy hlavně u požárů.
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V srpnu jsme se s naším týmem mimoňů zúčastnili
Srandamatche pod hradem Buchlovem, který pořádají
hasiči z Buchlovic. Tady jsme svou scénkou a třemi kily
banánů pobavili publikum, ale v závěrečném hlasování
jsme se na stupních vítězů neumístili.

Další námi pořádaná akce proběhla poslední prázdninovou sobotu na školním hřišti. Dětský den s hasiči
jako ukončení prázdnin. Měli jsme pro děti připraveno
mnoho disciplín jako například stříkání na plechovky,
střelba ze vzduchovky, skákání v pytli nebo lanovka
a po projití věch stanovišť dostali děti špekáček, který
si mohli opéct u táboráku. Proběhla také ukázka hašení
hasicím přístrojem a zásah na hořící papírový domek.
Během odpoledne si mohli děti s rodiči prohlédnout
a vyzkoušet hasičskou techniku, výzbroj a výstroj, kterou používáme. A na konci zábavného odpoledne jsme
dětem vytvořili pěnu, ve které si mohli hrát. Ukončení
prázdnin s hasiči je po lávce další akce, kterou bychom
chtěli pořádat každoročně.

Klidně prožité, šťastné a veselé Vánoce
a do roku 2016 všechno nejlepší
přejí
Vaši Polešovičtí hasiči.
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Myslivecký spolek Slovácko Polešovice
Tak jako většina podobných organizací i myslivci
mají své radosti a starosti.
Při hodnocení posledního období naší činnosti se
stále více i v našem spolku projevuje stárnutí naší členské základny a nedostatek nových členů. Víme, že je to
jev obecný v naší přetechnizované době a tak se s tím
smiřujeme a snažíme se vydržet. V důsledku uvedeného musí stávající členové, jejichž počet se za dvacet let
snížil o dvě třetiny a věk se přiměřeně zvýšil, zastat i nadále práci, která je nezbytná pro chod honitby a výkon
myslivosti.
Provedli jsme různá opatření abychom mohli nadále
fungovat a věříme, že zůstaneme mezi aktivními v naší
obci. Chceme pokračovat ve spolupráci s městysem na
úklidech černých skládek, se základní školou Polešovice
při výuce v přírodě, případně na dalších aktivitách. Bohužel musíme ukončit vzhledem k stávající legislativě
i některým dalším událostem z poslední doby pořádání
našeho mysliveckého plesu.
V naší zájmové činnosti tvoří hlavní část práce v honitbě na budování a údržbě mysliveckých zařízení, zajišťování krmiva , krmení zvěře v zimním období a brigády
v našem mysliveckém areálu.
Odměnou myslivců za práci v honitbě i mimo ni býval
lov zvěře a požitky z toho vyplývající.
I dnes máme hony na drobnou zvěř, ale jedná se již
spíše o přátelská setkání myslivců než o bohaté výřady-
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-úlovky. Abychom mohli hon na drobnou pořádat nakupujeme, odchováváme a vypouštíme každý rok do revíru
80 až 100 bažantů. V honitbě se v současné době vlastní
lov zaměřuje především na spárkatou zvěř, včetně narůstajícího odlovu divokých prasat.
Naše dosavadní spolková činnost je výsledkem společného zájmu o myslivost a přírodu a je podmíněna kamarádským kolektivem naší členské základny. Věřím, že
tomu tak nadále bude s cílem jak pro myslivecké vyžití,
tak i pro udržení naší krajiny a biodiverzity.
Za myslivecký spolek Slovácko Polešovice přeji všem
spoluobčanům pokojný závěr roku 2015 a do toho dalšího roku nezbytný optimismus a pevné zdraví.
Ing. Ivan Burda, mysliv. hospodář

OREL Polešovice
Zdravím všechny příznivce Orla. Rok uběhl, jak voda a před námi je jeho zhodnocení.
V letošním roce jsme se účastnili několika
akcí naší župy velehradské, uvedu alespoň
některé.
- duchovní obnova na Velehradě, kterou
vedlo P. Ladislav Arvai.
- setkání seniorů v Uherském Hradišti-kde starosta župy povyprávěl o cyklopouti po Estonsku, hostem byl i herec
SD p.Josef Kubánik
- setkání seniorů v Brně, bývá každým
rokem hojně navštěvováno, pro svůj bohatý program
- děti se mohly zůčastnit výtvarné soutěže Moje budoucí povolání- soutěž byla
vyhodnocena na Orelském dnu v Kašavě
- jednota byla zastoupena na ústředních atletických
závodech v Hradci Králové
- tradičně-poutě na Velehradě/účast na fotbalových
dovednostech/, Hostýn -orelská pout a letos poprvé na pozvání otce kardinála Dominika Duky,
jsme se s farníky vydali na Svatováclavské oslavy
do Staré Boleslavy
- plavání v aquaparku
- a tradiční zakončení roku bowlingem, kterého se
účastnilo 27 členů z toho 12 dětí a mládeže.
Naše jednota má své zástupce v župních a ústředních
orgánech, a tak máme možnost ovlivňovat děj v samotném Orle.

Vážení přátelé, naše jednota si vzala za úkol v roce
2016 uspořádat velkou akci v Polešovicích, a to Orelský
den župy velehradské. Tato akce by měla propojit všechny směry, které Orel nabízí- duchovno, kulturu i sport.
Ze sportu proběhne určitě základní kolo fotbalových
dovedností, na které jsou zváni všichni kluci. Vítězové
jdou pak do finále na Velehrad, kde pod záštitou Antonína Panenky bojují o věcné hodnotné ceny.
Různá kulturní vystoupení se budou dotvářet těsně
po Novém roce. Rád bych požádal o podporu Městys
Polešovice a všechny společenské složky městyse, aby
nás podpořili vystoupení či samotnou účastí.
A skoro na závěr bych rád pozval mezi nás ty, kteří
by chtěli naše orelské řady rozšířit. Oslovte kohokoliv
z naší jednoty, budeme rádi, když se organizace rozšíří.
Drazí přátelé, bratři a sestry, všichni lidé dobré vůle.
Budeme společně prožívat dny radosti, pokoje, svátky
Narození. Chci Vám při této příležitosti popřát nejen to,
co si obvykle přejeme, zdraví, štěstí, lásku a podobně, ale
mysl a srdce otevřené té největší zvěsti, která zaznívá světem a to, že Bůh tak miloval svět, že poslal svého jednorozeného Syna, aby nezahynul nikdo, kdo v Něho věří. To je
naše naděje, to je smysl našich snažení. Ať nás tedy náš
Novorozený Spasitel požehná a dá nám sílu pracovat pro
Jeho slávu, abychom mohli žít v radosti a budovat společenství klidu a pohody.
za jednotu Orel Polešovice i župu velehradskou
Brhel Petr
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Slovácký fotbalový camp
Letos v červenci proběhl na stadionu Na Loučkách
první ročník příměstského tábora pod názvem „Slovácký fotbalový camp“.
Devatenáct skvělých kluků a jedna úžasná holčina se
celý týden učili hrát fotbal, jeho techniku i teorii. Dostávali pořádně do těla, ale zároveň si užili spoustu srandy
a soutěží, ve kterých vítězili hlavně nad trenéry. Díky
prohrám a následným trestům v podobě dřepů a sklapovaček si rozhodně zlepšili fyzičku i trenéři. Tímto jim děkuji, že do toho šli se mnou. Užili jsme si fotbalový týden
stejně jako děti.
Byl to snad jediný týden z celého léta, kdy nám přálo
i počasí a netrápila nás vedra.
V průběhu týdne jsme si zahráli i přátelské utkání
s dětmi z Buchlovic.
Byli jsme také na exkurzi v Uherském Hradišti na
stadionu 1.FC Slovácko. Prohlédli jsme si zázemí, VIP místa, místnost, kde se pořádají
tiskové konference i místa pro
novináře. Měli jsme štěstí a viděli jsme i hráče, kteří se chystali na trénink.
Zlatým hřebem celého týdne byla návštěva čtyř hráčů 1.
FC Slovácko přímo na našem
campu v Polešovicích. Přijeli za
námi Jaroslav Diviš, Tomáš Košút, Stanislav Hofmann a Petr
Reinberk. Zahráli si s dětmi,
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v tomto týdnu velmi oblíbenou, Čáru
o dřepy. Naše děti vyhrály a fotbalisti se ukázali jako fajn chlapi, kteří
nezkazí žádnou srandu a poctivě si
dřepy splnili. Poté se dětem podepsali a slíbili, že příště
přijedou zase.
Což znamená, že camp budeme určitě pořádat znovu
a už teď se moc těšíme!
Děkuji obci Polešovice a klubu 1. FC Polešovice za
poskytnutí vybavení i zázemí a celkovou podporu.
Největší díky ale patří trenérům, bez kterých by celá
akce vůbec neproběhla. Těmito trenéry jsou: Martin
Černoch, David Hasoň, Marek Pavela a Daniel Koutný. Velké díky si zaslouží také Jirka Hasoň, který dětem
zpestřil tábor úžasnou masáží.
Pavla Černochová

KULTURA

Rok 2015 u Drmolic z Polešovic ……..
…… rok 15. výročí založení souboru
Už na začátku tohoto roku jsme věděly, že to bude náročný rok, nejen proto, že budeme slavit patnáctiny, ale
hlavně proto, že nás čekaly velké akce. Takže – čtěte dál,
stojí to za to !
O našem velmi úspěšném vystoupení na Moravském plese v Praze jsme psaly v minulém čísle Présku.
Do Prahy jsme se vydaly v tomto roce ještě jednou, a to
v květnu na Svatojánské slavnosti Navalis (viz článek
o dvoudenním pobytu v Praze). Obě pražské akce byly
pro nás velkým zážitkem !
Od mužského sboru z Kyjova jsme obdržely pozvání
na Jarní zpívání v Kyjově. Počasí v Kyjově bylo opravdu
podle pranostiky „Březen – za kamna vlezem“. Foukalo
a byla zima. To ale folkloristy nesmí porazit. Bylo veselo, zpívalo se před radnicí i ve společenském domě. Ještě
jedna pravda se potvrdila, a to, že slivovice je lék, ani jedna z nás neonemocněla.

K narozeninám patří dárky. Tak jsme začaly nadělovat. Velkým dárkem pro nás byl dvoudenní pobyt v lázních Luhačovicích v dubnu. Krásné počasí, sluníčko,
teplo, lázeňská pohoda, kávička a zákusek na kolonádě,
zpívání ve dvoraně, lázeňské koupele, dobré jídlo a procházky. No prostě, paráda. V Luhačovicích jsme si nádherně odpočinuly a načerpaly energii. Kdo nebyl v Luhačovicích, když kvetou magnólie, má velkou škodu.
Stromy plné nádherných květů, mezi kterými je krásná
každá z žen.

školy a potom program Drmolic, který nám připravila
Lidka Cilečková. Ta dlouho přemýšlela, až objevila „díru
na trhu“ a pečlivým průzkumem zjistila, že nejen vínem
živ je člověk, ale že na Vinařské ulici vedle vína, klobásek
a jiných pochutin, chybí KAVÁRNA ! Kavárnička, kde
bude příjemné posezení, výborná káva, k tomu koláček, vše podáváno s úsměvem a v cenách za „hubičku“.
A protože Liduška je velmi kreativní a pečlivá, měla vše
promyšleno – nádherné posezení, nápaditá výzdoba,
výborná káva. Odměnou pro nás, které jsme v kavárně
pilně pracovaly byla slova chvály a to, že se k nám někteří hostě vrátili i dvakrát.
Ptáte se, jak nejlépe zakončit prázdniny ? Leťte balónem ! Tím největším ve střední Evropě , protože se nás
Drmolic muselo do balónového koše vejít 22 ! Na 31. srpen 2015 budeme dlouho vzpomínat, je to zážitek zpívat
v oblacích. Jen nás trochu mrzí, že start balonu se nepodařil v Polešovicích, ale to víte, větru, dešti neporučíte….
Říjen – to jsou hody. A právě na hody v roce 2000
jsme vystupovaly poprvé. V hodovém programu jsme
si s chutí zazpívaly, pozvaly jsme všechny na výstavu,
kterou jsme připravily v nové zasedací místnosti úřadu.
Na výstavě byly vystaveny fotografie a hodová povolení
stárek a stárků z let 2005-2015 a 7 panelů z naší činnosti. Návštěvníci měli možnost si prohlédnout fotografie
z Kateřinských zpívání, vánočních koncertů, vinařských
akcí, hodů, nechyběly ani ukázky krojů. Výstavu navštívilo během 10ti dnů kolem 500 lidí. V knize návštěvníků
nás potěšila spousta přání. „Moc krásná výstava. Jenom
vydržte a hodně energie a nápadů o dalších let.“ „Je velkým potěšením, že povznášíte kulturu této krásné obce.
Mockrát děkujeme.“„Do dalších let ať vám vydrží soudržnost, nadšení a dobrá pohoda ve vašem souboru“.

Když jsme vloni natáčely CD, kdo by si pomyslel, že
i letos si zazpíváme a budeme znít z dalšího CD. Cimbálová muzika Vinár nás pozvala na natáčení, které proběhlo v červenci a křest byl 28.listopadu ve Veletinách.
I letos se sjelo do Polešovic mnoho milovníků dobrého vína na Vinařské slavnosti. Nejprve program v areálu
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KULTURA
Svatojánské Navalis Praha
aneb
„Eště nejsme na konci a už náš foťá aj Japonci!
Hýlom, hýlom!“

Listopad a prosinec se nesly ve znamení pilného
zkoušení na Novoroční koncert Během prosince nás
můžete slyšet zpívat u Slovácké tržnice v Uherském
Hradišti a koledovat u vánočního stromu v Polešovicích.
Konec roku 2015 se kvapem blíží, a tak vám všem přejeme pevné zdraví, spokojenost a lásku. Najděte si čas na
chvíle strávené s rodinou, zazpívejte si s dětmi, povykládejte s rodiči.
Srdečně vás zveme na NOVOROČNÍ KONCERT,
který se uskuteční 9. ledna 2016 v kostele sv. Petra
a Pavla v Polešovicích. Spolu s Drmolicemi vystoupí mužský sbor z Mutěnic a Komorní orchestr Jana
Noska z Hodonína.
Za Drmolice Dobromila Krysov
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Drmolice přivezly z Prahy srdečný pozdrav a požehnání pana kardinála Dominika Duky.
Bylo nám velkou ctí, že jsme spolu s dalšími asi čtyřmi sty krojovaných
z Moravského Slovácka byly k této velkolepé slavnosti sv. Jana Nepomuckého pozvány. 15. května bylo
centrum Prahy zaplaveno pestrobarevnými kroji z Moravy, na každém nároží či náměstí někdo hrál, zpíval,
tančil.
V podvečer jsme se všichni – a to včetně jezdců na koních, kteří po Praze předvedli ukázku Jízdy králů – sešli
před Arcibiskupským palácem, kde pan kardinál Duka
v přítomnosti apoštolského nuncia Giuseppe Laenzy
všechny poutníky přivítal. Jednotlivé zúčastněné obce
byly panu kardinálu za velikého juchání jmenovitě představeny a při společném zpívání písničky Pijme vínečko,
dobré je…ukápla nejedna slza. Kardinál Duka pak nejenom koním, ale všem poutníkům požehnal a požádal
nás, abychom jeho pozdrav a požehnání předali v našich
farnostech. Následovala slavná mše svatá v katedrále sv.
Víta a velkolepé procesí na Karlův most.
Za Drmolice Eva Míšová

Přehled kulturních a jiných akcí v Polešovicích v roce 2015
Měsíc

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Kulturní akce

Pořadatel

Místo konání

3.1.

Varhanní koncert

FS + farnost

kostel

9.1.

Tříkrálová sbírka

Junák

terén

9.1.

Koncert Drmolic

Drmolice

kostel

23.1.

Ples SR

SR, ZŠ

sokolovna

v průběhu

Den sesterství

Junák

Osvětimany

v průběhu

Myslivecký výšlap s dětmi

MS

terén

6.2.

Fašanková obchůzka

9.2.

Zápis dětí do 1.třídy

ZŠ

ZŠ

13.2.

Šibřinky

TJ

sokolovna

v průběhu

Vítání jara

Junák

terén

18.3.

Velikonoční dílničky

ZŠ

ZŠ

27.3.

Velikonoční košt vína

zahrádkáři

sokolovna

v průběhu

Jarní úklid katastru městyse

MS+Junák

terén

v průběhu

Velikonoční plavání

Orel

Delfín U.Brod

v průběhu

Exkurze ke Dni Země

ZŠ

terén

16.4.

Dětská burza

22.4.

Skautská mše

Junák

kostel

24.4.

Prosebné procesí na Grejty

farnost

terén

v průběhu

Myslivecká vycházka s dětmi

MS

terén

1.5.

Župní orelský den

Orel

multif.areál

Polešovská „25“

TJ

terén

21.5.

Ryb. závody pro děti

rybáři

rybník

22.5.

První svaté přijímání

farnost

kostel

22.5.

Dětské folklorní odpoledne

FS+Polešovjánek

multif.areál

29.5.

Slavnost Božího těla

farnost

29.5.

Pouť do Ořechova

farnost

v průběhu

Vítání občánků

ÚM

ÚM

11.6.

Lávka na rybníku

Hasiči

rybník

25.6.

Turnaj přípravek ve fotbale

1.FC

hřiště

26.6.

Rybářský dětský den

rybáři

rybník

sokolovna

Polešovskej PRÉSEK
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KULTURA
Skautské tábory
Zahájení „Léta v kině“
Slavnost sv. Petra a Pavla
Výlet na pouť na kolech + táborák
Děkanátní pouť na Velehrad
Rybářské závody
VSP BAND - zábava

Junák
ÚM
farnost
Orel
farnost
rybáři
1.FC

Osvětimany
kino
kostel
Velehrad
terén
rybník
multif.areál

FS a vinaři
FS, ÚM, vinaři

20.-21.8.
27.8.

Zarážení hory
Vinařské slavnosti v Polešovicích
a TOP VÍNO Slovácka
Orelská pouť
Dětské hasičské odpoledne

Orel, farnost
hasiči

Nové Hory
multif.areál
sklepy
Sv. Hostýn
multif.areál

Září

v průběhu
v průběhu
10.-11.9.
18.9.
18.9.
30.9.

Volení stárků - beseda u cimbálu
Myslivecká vycházka s dětmi
Slavnosti vína v UH
Zahájení skautského roku
Výstava drobného zvířectva
Atletický čtyřboj

TJ,Chasa,ÚM
MS
ÚM,Drmolice
Junák
chovatelé
ZŠ

obecní dvůr
terén
Uh.Hradiště
klubovna
areál za kinem
multif.areál

Říjen

14.10.
8.-9.10.
16.10.
22.10.
27.10.
28.10.
31.10.

Bramborobraní (jablkobraní)
Slovácké hody s právem
Drakiáda
Dozvuky hodů
Broučkový pochod
Oslava vzniku republiky
Halloween

ZŠ
TJ,chasa, ÚM, FS
Junák
TJ, hod.chasa
MŠ
Junák
Junák

areál ZŠ
sokolovna
terén
sokolovna
terén
lípa u ZŠ
klubovna

Listopad

v průběhu
6.11.
12.11.

Beseda s důchodci
Dušičková pobožnost
Žehnání Svatomartiského vína

ÚM
farnost
ÚM, vinaři

sokolovna
kostel
obecní dvůr

Vítání občánků
Besídka žáků Základní um.školy
Výstava betlémů
Mikulášská mše
Mikulášská besídka
Vánoční turnaj v bowlingu
Vánoční dílničky
Adventní zpívání u stromu
Roznášení betlémského světla
Žehnání vína
Předsilvestr.výšlap na Floriánku

ÚM
ZUŠ UH
Drmolice
farnost
Junák
Orel
ZŠ
ÚM
Junák
far.,vinaři,zahr,FS
TJ

ÚM
sokolovna

Prosinec

v průběhu
v průběhu
v průběhu
2.12.
4.12.
10.12.
16.12.
17.12.
24.12.
27.12.
30.12.

Červenec

Srpen

16

v průběhu
3.7.
3.7.
5.7.
9.7.
23.7.
29.7.

20.8.
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kostel
kino
ZŠ
Městečko
terén
sokolovna
terén

Z činnosti TJ

Lípy svobody 1968
aneb
„Jestli na tu lípu sáhneš,
tak ti ruky přerazím !“
Ta sladká naděje Pražského jara 1968....
Ta možnost svobodně se nadechnout....
Ta možnost konečně po dvaceti letech začít zase
skautovat.....
A protože ve stejném roce se mělo slavit padesátileté výročí vzniku Československa, vyzval na jaře Sbor
ochrany přírody při Národním muzeu v Praze, aby byl
v den 28. října vysazovány v celé republice tzv. Lípy
svobody.
A pak 21. srpna přijely okupační tanky a svými pásy
rozdrtily všechny krásné sny. Ale v lidech byla stále hrdost a vzdor a oslava 28. října se stala manifestací odporu proti okupantům. Tak i v Polešovicích.
Když zavřu oči, cítím tu slavnostní atmosféru ….
od Domu zdraví vychází slavnostní průvod, v čele prapory, pak skauti ve svátečních krojích nesou jednu ze
dvou mladých lipek, následují svátečně oblečení občané, průvod přichází ke škole, kde jsou v parku připraveny dvě jámy, skauti se ujímají práce, lipky jsou zasazeny, pak proslovy, hymna....
A čas jde dál. Lidé rezignovali, skauting byl zakázán. Jen lipky u školy rostly a košatěly. Může někomu
vadit strom? Ale ano, může, pokud zosobňuje krásnou
myšlenku. A tak vadily polešovickým komunistům
i obě lipky. Co se stromem? Pokácet ! Jakoby šlo se
stromem zabít myšlenku. Ale v pravou chvíli vstupuje na scénu bratr Zdeněk Bartošík – Ben. Jako svatý
Jiří, patron skautů, se vrhá do boje za záchranu obou
lipek. Bojuje statečně a slavně vítězí. Obě Lípy svobody
v parku zůstávají.
A čas jde dál. A najednou jako mávnutím kouzelného proutku se komunismus zhroutí jako domeček
z falešných karet, skauting je znovu obnoven. 28. října
l990 se skauti poprvé setkávají u skautské Lípy svobody. A od té pravidelně každý rok.
V devadesátých letech byl u lípy nainstalován památník, jehož autorem je ak.sochař Dan Trubač, památník, který spojuje atributy republikové, obecní
i skautské a který je doplněn nápisem „Skautská Lípa
svobody, vysazená v době nesvobody 28. 10. 1968.
Skauti nezapomenou!“

Hody
Letošním hodům předcházelo volení stárků na sokolovně, při kterém byli zvoleni tito stárci a stárky: starší
stárkovský pár Lukáš Dvouletý s Leonou Měšťánkovou,
mladší – Michal Ketman s Evou Hlaváčkovou. Jako podstárci jim při přípravě a průběhu hodů pomáhali Jakub
Stašek s Ivankou Hrobařovou a Matěj Kubiš s Janou
Andrýskovou. Hlavní část hodů – vystoupení dětí, nově
ustaveného hudebního „tělesa“ Florijánky, Drmolic, lajblistů a hodové chasy - se odehrávala v multifunkčním
areálu na školním hřišti. Překvapilo nás, že přestože
bylo velmi nepříznivé počasí – neustále mžilo a foukal
nepříjemný vítr, tak účast byla obrovská – přes tisícovku
diváků a přes 220 krojovaných. Průvod na hřiště přivedla, tak jako obvykle, dechová hudba Straňanka, k vystoupením hrála Cimbálová muzika Ohnica. Vystoupilo
40 dětí z mateřské školy pod vedením paní učitelek Jitky Oharkové, Lucie Friedlové, Kateřiny Volné a Heleny
Žádníkové. Po nich vystoupily děti ze základní školy,
těch bylo také kolem čtyřiceti a náročné pásmo, ve kterém vystupovali děti od 1. do 9. třídy, připravila paní učitelka Jitka Ryndová. Následovalo překvapení v podobě
Florijánek, doufáme, že děvčata budou ve svém snažení
pokračovat, a že z nich vyroste ta správná konkurence
pro Drmolice. Poté vystoupily Drmolice se svým programem a po nich lajblisté s verbuňkem. Vyvrcholením
programu bylo pásmo hodové chasy, které vymyslela
a s chasou nacvičila paní Veronika Šuráňová.
Nakonec se všichni krojovaní i diváci vydali před
úřad městyse požádat pana starostu Ing.Michala Zapletala o povolení konat hodovou zábavu…
Chtěl bych poděkovat vinařům, kteří hody sponzorsky podpořili, přestože měli za sebou náročné akce jako
Zarážení hory (tady je potřeba poděkovat především
panu Vítu Sojákovi), Polešovické vinobraní 23. 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.

Ano, skauti opravdu nikdy nezapomenou.
Eva Míšová
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Z činnosti TJ

Výšlap na Brdo?
Letos to bude „Zkratkou
na Floriánku“

Poděkování

Na poslední schůzi našeho výboru (opravdu poslední ve starém složení – jak se dozvíte později), jsme řešili
otázku, jestli opět zorganizovat Výšlap na Brdo a nakonec jsme se rozhodli, že ne. Důvody:
- předsilvestrovského výšlapu na Brdo se každoročně zúčastňuje více než 1000 lidí, a není tam
k hnutí.
- musíme objednat autobus a nevíme, kolik bude
účastníků
- v Polešovicích máme krásnou rozhlednu….
Takže bychom Vás chtěli pozvat 30. 12. na výšlap
s pracovním názvem „Zkratkou na Floriánku“. Trasa
povede od sokolovny, ke kapličce u Tučap, potom do
Boršic, po cyklostezce do Stříbrnic (tam bude zastávka
v hospůdce U tygra – Hájíček už nefunguje), dále půjdeme kolem srubu a rybníku ve Vážanech V Loučkách
a náš výšlap zakončíme pod naší rozhlednou Floriánkou, kde bude připraven oheň na opečení špekáčků a jiných pochutin.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem odstupujícím členům výboru za jejich činnost pro TJ, a tím i pro
městys:
- Jindřišce Smištíkové za to, že nikdy nevynechala
chystání sokolovny a úklid po akcích
- Ivaně Uhlířové, za to, že mě 15 let podporovala
v mé práci pro TJ a všemožně pomáhala
- 	Věrce Lukůvkové za péči o pokladnu TJ, za služby
u vstupného a organizaci veškerých akcí
- Jendovi Lukůvkovi za to, že byl celé roky mým věrným „Pátkem“, pomáhal udržovat klid a pořádek
při zábavách, zajišťoval hladký průběh hodů
- manželům Janě a Jožkovi Bartošíkovým za pomoc
při vybírání vstupného a chystání občerstvení po
hodovém vystoupení
- manželům Jitce a Staňovi Náplavovým za pomoc
při různých akcích
Těm, kteří zůstali členy výboru (Jitka Ryndová, Víťa
Bartošík, Radek Holáň, Petr Korvas, Josef Němec, Marcela Stašková), také děkuji, a doufám, že spolu ještě něco
zorganizujeme. Bohužel, situace je taková, že málokdo
z mladých je ochoten obětovat svůj čas a pomoct nám
při organizaci akcí.

Sokolovna
Náš „starý výbor“ v podstatě zachránil sokolovnu tím, že se podařilo sehnat dotaci a za podpory městyse sokolovnu zrekonstruovat. Jen si zkuste vzpomenout, jak sokolovna vypadala před rekonstrukcí – nebylo možné ji pořádně vytopit, topilo se akumulačními kamny, budova nebyla zateplená, záchody vypadaly přímo děsivě, do budovy
zatékalo, v šenku hrozilo zřícení střechy - a jak vypadá teď.

Starý stav – pamatujete?

Výzva:
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Pokud by nám chtěl někdo pomoct při organizaci akcí TJ a stát se naším
členem, budeme moc rádi. Jedná se hlavně o pomoc při organizaci hodů,
dozvuků, Šibřinek, Polešovické pětadvacítky a Předsilvestrovského výšlapu. Práce není mnoho, ale je nás na ni hrozně málo!
Za TJ Polešovice, Stanislav Uhlíř, předseda

Kam s ním …….
Známá nerudovská otázka, ale v současnosti nepředstavuje neřešitelnou situaci. Ze Zákona o odpadech je
obec povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými osobami.
Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky
rozložitelných odpadů. V našem městysi je otázka odpadu stanovena Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2014
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území městyse.
Vyhláška je zveřejněna na webových stránkách městyse,
ale přesto bych ráda upozornila na některé skutečnosti,
které se v souvislosti s tříděním odpadu vyskytují. V našem městyse jsou vybudována tzv. sběrná stanoviště,
jsou to čtyři sběrné nádoby rozlišené barevně, občané
tyto kontejnery hojně využívají, bohužel nám společnost OTR Recycling, do které tříděný odpad odvážíme,
zasílá fotografie z vysypaných kontejnerů, které kromě
tříděného odpadu obsahují věci, které tam opravdu nepatří. Mezi plasty se hojně objevuje sklo, novodurové
trubky a jiný komunální odpad, mezi sklem zrcadla, zrcadlo není sklo, v bílém skle je sklo barevné a naopak.
Co se týká kontejneru na papír, tam je jeden problém a to
vhazování celých krabic. Lepší je krabice pošlapat, roztrhnout, nezabere pak tolik místa a kontejner není hned
plný. Stejný problém je i vhození plného pytle s plasty do
kontejneru. Pytel je neforemný, zabírá hodně místa, do
kontejneru se pak toho moc nevleze. Jednou za měsíc
provádí naši zaměstnanci sběr jenom pytlového plastu.

Co přesně do kterého kontejneru patří, se dočtete v příloze za článkem.

Co PATŘÍ do kontejneru SKLO

Co NEPATŘÍ do kontejneru SKLO

Nevratné lahve bez uzávěrů
Sklenice od kompotů apod.
Lahvičky od kosmetiky
Lahvičky od mycích prostředků
Okenní skla
Tabulová skla ze skříní
Skleněné nádobí
Skleněné střepy

Na chodbě u pošty a na nákupním středisku jsou
kontejnery určené na vyřazené baterie a monočlánky,
k tomu slouží horní část kontejneru, spodní, větší část, je
určena pouze na drobné elektro, přesto odtud vybíráme,
kromě jiného, rozbité žárovky a zářivky. Žárovky můžete odevzdávat při vstupu do Jednoty na městečku nebo
na sběrném dvoře, rozhodně nepatří do kontejneru na
sklo. Na drobné elektrospotřebiče jsou dva červené kontejnery, jeden je u základní školy a druhý nově u ZEASu.
U školy je kromě jiných i kontejner na oblečení. Všechny
ostatní odpady vybíráme na sběrném dvoře: velké spotřebiče (ledničky, pračky, televizory apod.), nebezpečný
odpad (barvy, oleje apod.), objemný odpad (nábytek,
koberce atd.), železný odpad, stavební suť, textil, papír,
sklo, plasty. Všechny odpady se odevzdávají zdarma,
pouze suť a objemný odpad je zpoplatněn. Sběrný dvůr
je otevřen každou středu od 7.00 do 15.00 hodin a v sobotu od 7.00 do 12.00 hodin. Občané s trvalým pobytem
v Polešovicích si na sběrném dvoře můžou zdarma vyzvednout kompostér na biologický odpad, který městys
získal v rámci dotace. Jedná se o zcela nové - větší kompostéry, získané z dotace v letošním roce.
Doufám, že Vám poskytnuté informaci pomohly
k orientaci v odpadovém hospodářství městyse, a že
tříděním odpadu tak společně přispějeme k zachování
čistého životního prostředí nejen pro naši, ale i budoucí
generace.
za městys Věra Lukůvková

Skla s drátěnou výztuží
Zrcadla
Žárovky a zářivky
Televizní obrazovky
Automobilová skla
Keramika, porcelán
Obaly od chemikálií, léků
Jiné neskleněné odpady
Doporučení a upozornění

Častým omylem, na který bychom rádi upozornili, je fakt, že lidé si v mnoha případech pletou keramiku a porcelán se sklem! Sklo je průsvitné.
Pokud můžete, zbavujte láhve kovových uzávěrů, zjednodušíte tak jejich recyklaci.
Pro další zpracování je velmi vhodné, aby sklo v nádobě bylo co nejméně rozbité.
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Kontejnery na plasty

Kontejnery na papír

Co PATŘÍ do kontejneru PLASTY

Co PATŘÍ do kontejneru PAPÍR

PET lahve od nápojů (čisté, sešlápnuté!)
Igelity, sáčky, tašky
Čisté folie
Kelímky
Krabičky od pokrmových tuků
Obaly od mycích prostředků
Prázdné obaly od kosmetiky
Misky, kbelíky
Hračky
Plastové výrobky
Polystyrén (v malém množství, neznečištěný)

Co NEPATŘÍ do kontejneru
PLASTY
Jednorázové pleny
Bakelity
Laminované pryskyřice
Molitany
Obaly od maziv a olejů
Znečištěné plasty (např. zbytky potravin,
chemikáliemi, oleji)
Novodurové trubky
Linolea a jiné výrobky z PVC
Automobilové plasty
Jiné neplastové odpady
Zdravotnický materiál
Obaly znečištěné ropnými produkty
Doporučení a upozornění
Sešlapáváním plastových láhví výrazně ušetříte
místo v kontejneru. Sešlápnutých láhví se vejde do kontejneru 3x více a výrazně se tak zlevní celý sběr.
U láhví nedotahujte uzávěry, uzavřené láhve se nedají lisovat do balíků.
Třídění plastů je velmi náročné na kvalitu sběru, zejména znečištění zbytky potravin, oleji a mechanickými
nečistotami může recyklaci plastů úplně znemožnit.
Z PET lahví není nutné odstraňovat etikety (i když
zpracovateli tím pomůžete), neboť před zpracováním
procházejí mycí linkou, která má za úkol odstranit nejen etiketu a víčko, ale zejména lepidlo, kterým je etiketa
k láhvi přilepena.
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noviny, časopisy
katalogy, reklamní letáky
sešity, knihy
kancelářský papír
papírové obaly, krabice
karton a lepenka

Co NEPATŘÍ do kontejneru PAPÍR
papír mastný, mokrý, znečištěný zbytky potravin
krabice od nápojů-džusy, mléko
použité pleny
obvazy, hygienické potřeby
uhlový, dehtový a voskovaný papír
kopíráky
Doporučení a upozornění
Papírové krabice před vložením do kontejneru
rozkládejte! Ušetříte tak místo v kontejneru.

Městys Polešovice získal
certifikát za třídění odpadu

Hody

Společné foto krojovaných účastníků na multifunkčním areálu

Stárci a stárky společně se svými nejbližšími pomocníky

Stárka Eva Hlaváčková předává klobouk
svému stárkovi – Michalu Ketmanovi

Hodová chasa na sokolovně

Příprava na dozvuky na obecním dvoře
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Pan Antonín Vrba a lidová vypravěčka paní Eva
Doupovcová

Beseda s důchodci na sokolovně

Vítání občánků v nové zasedací místnosti na úřadě městyse

Výprava Orla na sv. Hostýně
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Orlové vyráží na pouť

Vedení ZŠ Polešovice na setkání v tureckém Kocaeli v rámci programu Akce ZŠ – Bramborování na multifunkčním areálu
Erasmus+

Účastníci Fotbalového campu se svými trenéry

Odpočinek na lavičce 1.FC Slovácko na stadionu v Uherském Hradišti

Měsíc myslivosti v ZŠ za účasti
myslivců

Slavnostní ukončení honu Mysliveckého sdružení Slovácko
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DRMOLICE

Svatojánské slavnosti Navalis – Praha

Jarní zpívání v Kyjově

Drmolice v Luhačovicích

Koncert Nadace pro transplantace kostní dřeně ve Starém Městě

TOP Víno Slovácko – Kavárna na Vinařské

Prázdninový let balónem

Výstava hodových povolení a fotografií z činnosti Drmolic
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