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Vážení občané,
v uplynulých dnech jsme si připomněli významné výročí – 70. let od ukončení Druhé světové
války a osvobození Polešovic. Do tohoto čísla Présku jsme připravili zajímavosti z obecní i školní kroniky, a dále vzpomínky pamětníků. Všechny tyto články jsou uvedeny v původním znění,
s dobovými ilustracemi. Zavzpomínejte s námi na události, které se odehrály před 70 lety.
S úctou Vaše redakce.
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Situace cyklostezky Polešovice - Nedakonice
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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané a čtenáři Présku, všechny Vás srdečně zdravím.
V těchto dnech slavíme 70 -té výročí osvobození Polešovic od Německé armády (Polešovice byly osvobozeny Rumunskou armádou 28. dubna 1945), proto věnujeme toto vydání z větší části těmto historickým událostem před
sedmdesáti lety.
Nejdříve bych vás rád, jako vždy, seznámil s plánovanými investicemi v tomto roce. Koncem února jsme schválili
na zastupitelstvu rozpočet městyse pro rok 2015. Celkové příjmy a výdaje jsou v částce 39 200 tis. Kč a jako vždy jsou
obě položky vyrovnány. V tomto roce máme na investiční akce vyčleněnu částku celkem 12 300 tis. Kč, bez jakýchkoliv
dotací, neboť končí jedno programové období 2007-2014 a začíná nové 2015-2020, ale bohužel díky operačním programům neschválených Evropskou komisí není možné ještě žádné prostředky z EU po roce a půl čerpat.
Z těch největších bych zdůraznil hlavně tyto skutečnosti: V minulém týdnu jsme dostali od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) velmi radostné oznámení o získání dotace na projekt „Cyklostezka Polešovice – Nedakonice“, kterou jsem podával koncem prosince v Praze. Tento projekt jsme připravovali 5 let, než jsme získali potřebné
stavební povolení, jako zásadní podmínku pro podání žádosti na SFDI. Tato dotace je z národních zdrojů a bude jistě
pro nás největší investicí letošního roku. Celkový vyprojektovaný rozpočet je 6,3 mil. Kč a předpokládaná dotace je
85% uznatelných nákladů. Výstavbu bychom chtěli zahájit začátkem července a ukončit do konce měsíce srpna tohoto
roku. Všechno bude závislé od hladkého průběhu výběrového řízení pro výběr dodavatele stavby.
Další akcí, u které již proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby je projekt s názvem „Rekonstrukce schodiště
ke kostelu“. Rekonstrukce schodiště bude kompletní z Městečka po vstupní oblouk. Nejlepší nabídku ve výběrovém
řízení předložila ﬁrma SVS - CORRECT z Bílovic, která bude také dodavatelem stavby. Práce by měly začít v půlce
měsíce května a dokončeny by měly být do 3 měsíců. Celková investice je 1,6 mil.Kč. Schodiště bude kombinací žulových schodnic a žulové mozaiky. Bude provedena nová dešťová kanalizace, nové veřejné osvětlení a lavičky.
Jednotlivé zásadní plánované investice z našeho rozpočtu pro tento rok bych uvedl zde:
- Další část místních komunikací na „Zbořisku“ – 1 000 000,- Kč
- Rekonstrukce místní komunikace „Suchý řádek“ – 1 800 000,- Kč
- Střecha nad Skautskou klubovnou – 1 100 000,- Kč
- Obklad opěrných stěn ul. Vinařská a Školní - 350 000,- Kč
- Chodníky do „Maruše“ – 400 000,-Kč
Dále ve spolupráci s ﬁrmou EON ČR budeme provádět přeložku nadzemního veřejného osvětlení do podzemního.
V letošním roce to bude na ul. Školní, kde práce nyní probíhají od bytového domu Sýpka až po zatáčku pod kopcem
a také na ul. Suchý řádek a Míšky. Firma EON překládá nadzemní vedení nízkého napětí do země, tím pádem budou
odstraněny všechny konzoly z fasád domů a všechny sloupy většinou betonové. Našim úkolem je položit do jednoho
výkopu s kabelem nízkého napětí (NN) také náš kabel pro veřejné osvětlení (VO). Musíme osadit nové pozinkované
sloupy veřejného osvětlení a nové lampy s moderními úspornými LED světly, přesně podle platné normy. Na ulici
Suchý řádek bude provedeno po pokládce kabelů NN a VO a všech výkopových pracích osazení nových sloupů a Led
lamp veřejného osvětlení a také asfaltový povrch v celé ulici od budovy fary až po vodojem, včetně nových obrubníků.
V ulici „Míšky“ bude tento asfaltový povrch proveden až v příštím roce. Postupně bychom chtěli začít vyměňovat světla veřejného osvětlení i v dalších částech Polešovic za moderní LED - ová světla s úsporou elektrické energie až 65%.
V tomto roce budeme připravovat nový územní plán městyse, což bude zásadní pro rozvoj Polešovic v následujících minimálně patnácti letech. Starý územní plán byl schválen v roce 2001 a je nejvyšší čas hledat nové lokality
pro průmysl a výrobu, pro nová stavební místa, pro výsadby trvalé zeleně dle Územního systému ekologické stability.
Pořízení nového územního plánu trvá od dvou do tří let. V letošním roce dojde v první fázi k vytipování lokalit a změn
dle starého územního plánu a první návrhy nového řešení. V případě jakýchkoliv vašich návrhů a požadavků se na
mě můžete obrátit formou písemné žádosti na úřadě městyse. Všechny budou řešeny, pokud budou ve schvalovacím
procesu podpořeny, stanou se součástí nového platného územního plánu.
O dalších plánech a projektech vás budu nadále informovat buď prostřednictvím Polešovického Présku nebo na
webových stránkách městyse.
S pozdravem Váš starosta
Ing. Michal Zapletal
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Z knihy Otokara Paule - Osvobození Uherskohradišťska
Průběh osvobozovacích bojů rudé armády a Rumunských
vojsk na teritoriu Uherskohradišťského okresu v roce 1945.
II. Část, Uherské Hradiště 1983

Polešovice
I kolem Polešovic připravovali fašisté obranné postavení. Budovali zákopy a kulometná hnízda podél silnice k Nedakonicím a k lesu „Kladíkov“, vše orientováno
proti železniční trati. K práci nutili i místní občany do 50
let věku. Přivezli i pracovní zákopnickou skupinu – asi
200 mladíků, kteří byli po 4 týdny ubytováni ve školních
budovách. Ale přesto šla práce pomalu.

Směrem ke strážnímu domku u trati a po silnici
k Moravskému Písku vyšli další občané – rovněž s bílými prapory. Osvobozenecké jednotky vstoupily do
vesnice, srdečně vítány místními občany. Byly vyvěšeny
i státní vlajky.
Fašisté však zahájili palbu z Nových hor a vojáci museli do další bojové akce. Ve směru od Boršic byla zahájena protizteč a fašisté za podpory tanků zatlačili rumunské jednotky až zpátky na okraj Polešovic. Do osady
však je již osvoboditelé nevpustili.

V březnu 1945 přijely do obce maďarské týlové jednotky, které již byly ve velmi zbídačeném stavu. Po nich
– v dubnu dorazily i německé týlové součásti těch jednotek, které se bránily od 20. 4. před Moravským Pískem.
Po nich přijelo dělostřelectvo. Děla a minomety rozestavěli vojáci na výšinách nad obcí a za nimi. Hlavně děla
obrátili k Moravskému Písku a k Uherskému Ostrohu.
Nevystřelili však ani ráno – po 2 dnech ustoupili směrem na Boršice. Zůstala jen jedna baterie lehkých děl.
Zamířených k železniční trati, která střílela až do 27.
dubna.

Dne 30. 4. ubytoval se v obci štáb rumunské 2. horské
divize, velitel divize bydlel v místním dvoře. Když 1. 5.
ve 14 hodin byla konána slavnost na počest osvobození
obce, zúčastnil se jí i tento rumunský funkcionář s vojenskou delegací a současně i zástupci Rudé armády.
Představitelé obou armád promluvili k občanům.

První dělostřelecké granáty dopadly do oce 24. 4.
a způsobily ztráty na životech občanů i poškození 5
stavení a budovy školy. Frontové jednotky fašistické pěchoty přišly k Polešovicím 27. 4., zdržely se však pouze
1 den. Již večer tohoto dne bylo vidět postupovat jednotky osvobozeneckých vojsk jednak podél železniční tratě
od Moravského Písku a jednak k železničnímu náspu ve
směru od Uherského Ostrohu. Rojnice se zastavily podél tratě kryty náspem a další zůstaly v lese „Kladíkov“.
V těchto pozicích setrvaly jednotky do rána.

Osvobození západního břehu
Moravy

Ještě v podvečer téhož dne nařídil fašistický velitel,
aby se všichni muži dostavili kopat zákopy k Salajce.
Někteří ještě ve strachu šli, ale po setmění se všichni
vytratili domů. Ke kopání zákopů v tomto prostoru již
nedošlo.
Fašistické jednotky v síle do 180 mužů zahájily asi ve
3 hodiny nad ránem odchod směrem na Boršice a Tučapy. Obsadily výšiny před těmito obcemi. Zákopy zůstaly
opuštěny – ale zůstalo i mnoho minových polí.
Od 6 hodin ráno 28. dubna zahájili osvoboditelé
v rojnicích další postup. Boj však již nebyl velký. Pracovníci podzemního hnutí vyvěsili na sýpkách a na
jedné ze stodol na okraji obce bílé prapory. Skupinka občanů vyšla rovněž s bílým praporem vstříc vo-

6

jákům. Byli to Rumuni, mezi nimi i jednotky Rudé
armády.
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Při bojích v okolí obce padli pravděpodobně 4 rumunští vojáci, kteří byli pochováni na místním hřbitově.
Při exhumaci byli sice na brněnský hřbitov převezeni 3
padlí, ale místní kronika uvádí další – čtvrté jméno.

Dne 26. dubna 1945 dostala 1. rumunská armáda
nový úkol: prolomit nepřátelskou obranu mezi Uherským Ostrohem a Kyjovem, do 1. května vyjít do prostoru Kroměříž – Kojetín a přehradit všechny komunikace
vedoucí na západ, které by mohl nepřítel využít pro svůj
odchod. V součinnosti s částí sil 53. armády měla pak
rumunská vojska zaútočit na Olomouc. Aby mohly rumunské svazky úspěšně splnit tento úkol, musely rychle a utajeně provést značné přeskupení sil a prostředků
z pravého křídla na levé, kde se jevilo výhodnější vedení
hlavního úderu. Velitel 1. rumunské armády rozhodl
postupovat hlavními silami ve směru Kyjov – Koryčany
– Zdounky – Kroměříž a částí sil (7. armádním sborem)
podél řeky Moravy ve směru Polešovice – Otrokovice
– Kroměříž. V době přípravy k útoku bylo zjištěno, že
nepřítel v noci na 28. dubna začal spěšně odvádět svá
vojska na sever a severozápad. Tento ústupný manévr
kryl silnými zadními voji, aby získal čas k zaujetí obrany na předem připravených pozicích na jihovýchodních
výběžcích Drahanské vysočiny. Velitel 1. rumunské armády po prověření zpráv o odchodu nepřítele přistoupil
k okamžitému jeho pronásledování. V časných ranních
hodinách 28. 4. zahájily svazky 4. rumunského armád-
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ního sboru činnost ve směru Kyjov – Koryčany – Zdounky
a svazky 7. rumunského armádního sboru ve směru Polešovice – Halenkovice – Otrokovice. Na směru útoku 7.
armádního sboru se hitlerovci bránili se vší urputností, aby
umožnili odchod svých vojsk přes Uherské Hradiště a Staré
Město. Rychlého úspěchu dosáhla 2. rumunská pěší divize,
útočící na směru Polešovice – Boršice u Buchlovic. Vpravo
útočila ve směru na Kostelany 2. horská divize rumunská.

SLOŽENÍ 1. ARMÁDY RUMUNSKÉ
při osvobozování okresu:
velitel:

sborový generál V.ATANASIU

náčelník štábu: brigádní generál D. RAŠCU
4. armádní sbor: velitel: sborový generál F.AGRICOLA
(od 9.4.1945)
2. horská divize (do 28.4.1945)
velitel: brigádní generál C.IORDACHESCU
tvořila dvě bojová skupení, ve kterých byly horské
prapory s čísly 7,8,9,10,15 a 16
3. horská divize: velitel divizní generál P.
DEMETRESCU
1. gardová pěší divize (od 1.5.1945)
velitel brigádní generál I. DUMITRIU
3. dělostřelecký pluk

7. armádní sbor: velitel: divizní generál C.R.
NICULESCU
2. pěší divize: velitel brigádní generál M.VOICU
(26. pěší pluk Dorobanti, 31. pěší pluk Dorobanti, 1. pěší pluk)
19. pěší divize: velitel brigádní generál G. MOSIU
9. jezdecká divize: velitel brigádní generál
I. ANTONESCU
2. horská divize (od 28. 4. 1945)
7. dělostřelecký pluk

Armádní svazky a útvary
10. pěší divize: velitel brigádní generál
M. CAMARAŠU
1. pěší pluk
2. tankový pluk
1. samostatný protitankový dělostřelecký oddíl
9. samostatný protiletadlový dělostřelecký oddíl

JAK BYLA OSVOBOZENA
NAŠE OBEC.
U nás v Polešovicích bylo na začátku roku
1945 stále zřetelněji pozorovat, že se fronta
blíží. Ze vzdáleného dunění děl na Slovensku
se stal již dělostřelecký souboj v kraji kolem
Veselí nad Moravou, za Uherským Ostrohem
a u Bzence. To jsme byli již v přímém bojovém pásmu. Němci chtěli se v naší obci bránit,
proto zákopníci spolu s místními občany budovali zákopy podél hlavní silnice od Polešovic
k Nedakonicům a k lesu Kladikovu směrem
k jihovýchodu proti železniční trati. Zákopníků bylo asi 200 mužů a byli ve škole. Práce postupovala pomalu, protože pracovní morálka
i kázeň byly vývojem událostí narušeny. Předzvěstí blížící se fronty bylo maďarské vozatajstvo, které přijelo do Polešovic v březnu 1945
ve velmi bídném stavu. Vojsko bylo hladové,
bez zásob a zavšivené. Maďarské velitelství nezpůsobilé koně prodávalo místním občanům.
Vozatajstvo odváželo z místních sýpek oves do
Kroměříže.
Německé vojsko se přiblížilo k našemu
městečku na ústupu v polovině dubna. Byly
to nejdříve zásobovací oddíly. Pak přijelo dělostřelectvo s těžkými děly a minomety, které
byly rozestaveny v palebném postavení nad
Polešovicemi směrem na Ostroh a Moravský
Písek. Němci však nevystřelili ani jednu ránu,
nýbrž po dvou dnech ustoupili směrem k Boršicům. Jen jednu baterii lehkých děl nechali
v blízkosti Polešovic směrem na železniční trať
a na Moravský Písek. Tato děla pak střílela na
postupující vojsko rumunské až do 27. dubna 1945. Toho dne večer bylo viděti od sýpek
postupovati osvobozenecké vojsko, jednak od
Moravského Písku, jednak od Ostrohu. Postupující vítězné vojsko zaujalo bojové postavení
podél náspu železniční trati Břeclav-Přerov
a v lese Kladikov. Zůstalo zde po celou noc na
28. duben. Této noci německé vojsko asi kolem
3. hodiny ranní v počtu 180 mužů ustoupilo
směrem po polní cestě k Boršicům a přes Slunečné a Nové hory k Tučapům. Na těchto pozemcích zanechali Němci mnoho min.
Dne 28. dubna 1945 v 6 hodin zahájila
rumunská armáda, která bojovala ve svazku
Sovětské armády, v rozestavených rojnicích
postup na vesnici po důkladné dělostřelec-
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ké a minometné palbě, která způsobila za krátkou
dobu v obci mnoho škody na budovách a lidských
životech. Protože však Němci ustoupili, a palba
byla zbytečná a přinášela veliké škody, vyšli postupujícím vojskům vstříc členové podzemního hnutí
v Polešovicích, jemuž velel poručík Jaroslav Krys
a učitel Vlastimil Jadrníček, s bílými prapory. Bílé
prapory byly vyvěšeny také na dominujících budovách v Polešovicích.
Rumunské vojsko porozumělo danému znamení, zastavilo palbu a zvolna postupovalo ke vsi. Jen
z Nádloučí střílel ještě předsunutý kulomet. Tento
kulomet umlčela ozbrojená skupina polešovských
občanů pod vedením Jaroslava Kryse, která se
k němu přiblížila úvozem od Kamenného kříže. Tím
se postup Rumunů zrychlil, a asi v polovině „Dílů“
setkali se s našimi občany, kteří mávajíce bílými kapesníky, spěchali jim vstříc. Nastalo radostné uvítání. Vojáci i občané se radostně objímali. První důstojník a mužstvo bylo pohoštěno ve sklepě p. Ant.
Kutálka. Ke stejnému srdečnému přivítání a pohoštění ve všech domech, neboť naši občané připravili
pro své osvoboditele srděčné pohoštění.
Po krátkém odpočinku měl býti vedoucí důstojník zaveden do obecního kanceláře k jednání se
starostou obce, k němuž však nedošlo, ježto Němci
počali stříleti z Nových hor a vojsko muselo nastoupit k protiakci. Němcům přišly na pomoc z prostoru
Boršice tanky, kterých rumunské vojsko postrádalo.
Protiútokem rumunské pěchoty byl nápor Němců
zadržen.
Naše městečko bylo tedy úplně osvobozeno. Stalo
se tak v ranních hodinách dne 28.4.1945. Osvobození přineslo vojsko rumunské, bojující ve svazku
RA. Vojsko bylo radostně přivítáno všemi občany,
pohoštěno polešovským vínem, slivovicí, slaninou
a tím nejlepším, co jsme měli. Na domech se objevily prapory ve státních barvách. Lidé vycházeli na
ulici, konaly se schůze, shromáždění, hrála hudba,
všude byla radost, jásot, veselí nad svobodou, kterou
jsme tak dlouho očekávali. Vyrostla vzácně.
Říká se v létě, když zvečera se nad horami ukazují blesky, že se blýská na časy. A takovým blýskáním
na lepší časy začal rok 1945. Už podzim 1944 byl
velmi bohatý na události. Rudá armáda překročila
Dukelský průsmyk za obrovských obtíží a krví, nejdražším platidlem, zalila vítězný přechod na okupované území fašistickým Německem. Ozvěna těchto
bojů povzbudila mnohé malomyslné, aby se vzepřeli
nenáviděnému nepříteli. Začátkem roku 1945 vydalo velení německých jednotek na našem okrese naří-
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zení, aby obyvatelstvo obce Velehradu a Modré odevzdalo lopaty a krompáče. Shromáždilo se několik
stovek žádaných nástrojů. Pak přišel druhý příkaz
– kopat protitankové zákopy. Na Velehradě bylo na
Stojanově vojsko nebo Hitlerova mládež. V zimních
měsících byla země promrzlá až na půl metru, práce byla těžká a svízelná. Starostové obcí byli pověřeni kontrolou při kopání. Chodili všichni muži od
17 do 50 let. Byli to bez rozdílu muži všech povolání. A práce vypadala podle toho. Denně se vykopal
krátký úsek. V 7. hodin byl nástup – čtení jmen, odchod na pracoviště, nový zápis, snídaně a kolem 8.
hod. se začalo. Dohlížející členové Todtovy organisace měli oheň, ke kterému chlapci nosili z blízkého
lesa chvojí. Ostatní pracující se tam chodili ohřívat.
Kolem 10. hod. se polovička lidí vytratila a kolem
11. hod. tam nebyl nikdo. A těch zlámaných topor
a rýčů. To odcházelo stále pět až deset lidí dát si novou násadu na krumpáč nebo lopatu. Mrzlo tenkrát
dobře. Ale v duši nás hřálo blahé vědomí, že tyto
zákopy jsou poslední překážky, jimiž chtějí Němci
zastavit vítězné tanky sovětské armády. Vzdálené
dunění děl nám bylo příjemnou hudbou, po níž měla
přijít slavná chvíle osvobození. Dohlížející „Toťáci“, jak říkali členům Todtovy organizace, rozuměli dost česky, ale nemíchali se do řečí, jež byly někdy až moc smělé. Schlíple pohlíželi k nebi, když se
ozvaly zvláštní akordy bombardovacích letadel. To
hned utíkali do lesa a volali i „zákopníky“, aby šli
do úkrytu. Nám to připadalo směšné. Avšak všeho
do času. Vzpomněli jsme si při jednom náletu na stařečka Omelku, který se snachou kosili zralé obilí.
Sirény odhoukaly nálet, ale staříček pracovali dále.
Na nebi se ukázaly stříbrné pásy, jež zůstávaly jako
struny za bombardovacími letadly. Zvláštní zvuk,
jindy neslýchaný, obrátil na sebe pozornost všech,
kdo nezašli do krytů. Najednou před stařečkovýma
očima se zablesklo, ozvala se hromová rána a stařečka až za hodnou chvíli přivedli k vědomí. Puma
dopadla 5 m od něho a vyhozená hlína po výbuchu
oba zasypala. Okna v okolí sto metrů byla roztříštěna a v bytech mnohé obrazy, talíře a jiná nádobí
vzaly obrovským otřesem za své. A tato vzpomínka
přinutila občany k tomu, aby vyhledali kryt.
Měsíc březen pomalu se chýlil ke konci. Zákop na
tanky byl pomalu dokončen. Dělostřelba Rudé armády pravidelně se přibližovala. Jaro se vkrádalo
do polí, zahrad a lesů, zeleň hlásala vládu nového
období a s ním přicházelo i jaro do srdcí, splňovala
se potlačovaná touha po svobodě. Duben začínal velmi slibně. Všechno bylo v plném květu.
V obci Velehradu nastal nebývalý shon a ruch.

Hitlerjugend zmizela, vojsko maďarské odtáhlo
a zůstalo pár německých vojáků. Hodonínsko mělo
horké dni i noci. Němci ustupovali za neustálých
bojů, rumunské baterie je vytláčely z rychle zbudovaných posic. Velehradští občané se nastěhovali
v polovině dubna do krytu na Stojanově, který byl
zbudován z bývalých pivovarských sklepů. Byl to
nouzový kryt, mnoho rodin zde žilo ve shodě a rádi
si navzájem pomáhali. Kdo měl v bytě klenutý sklep,
zůstal v něm.
Odvážnější občané chodívali na vyvýšená místa
a pozorovali výbuchy při dopadu dělostřeleckých
granátů rumunských baterií. A ty dopadly přesně.
Naproti vily u háje, která patří lesní správě, měli
Němci baterie. Rumunští pozorovatelé zjistili její
postavení, dvě rány dopadly v její blízkosti a třetí
zas sáhla naplno. Čtyři
vojáci byli mrtvi a ostatní
těžce zraněni, dělo víckrát neposlalo smrt do
řad osvoboditelského vojska. Od Polešovic ustupovaly německé jednotky
kolem okrajů chřibských
lesů směrem na sever. Do
lesů se Němci báli. Věděli, že se v nich skrývají partyzáni. Pověstná skupina partyzánky
Olgy naháněla delší dobu
strach Němcům i jejich
přisluhovačům.
Z okraje háje lze přehlédnout široký kus krajiny k Hodonínu. Tam bývala
pozorovatelna velehradských občanů, kteří se nemohli dočkat osvobození. Konečně přišlo. Těžké granáty
dopadaly na půdu obce Velehradu a Modré. Letadla
zvaná Moskyti ničila německá kulometná hnízda.
Strach posedl Němce. Všechno prchalo organisovaně,
ale prchalo. Pěchota brala občanům motorky i jízdní
kola. Poslední zbytky německých hord svítily si na
cestu. Zapálily v 10. hod. v noci 29. na 30. duben pilu
s obrovským skladem desek, trámů a jiných polotovarů. Všechno nejdříve polili vojáci naftou. Vyhodili do
povětří i silniční most, aby znemožnili přístup vojsku
po silnici od Hradiště. A pak to šlo ráz na ráz. Dělostřelba a kulomety nepřestávaly zpívat vítězný nástup
mladé svobodě. Den uběhl v zimničném očekávání.
Teplý večer přikryl kraj. Ráno kolem páté hodiny
střelba vzbudila Velehrad. Od Salaše přišli partyzáni
a v háji čistili terén Rumuni. Za hodinu byl Velehrad
osvobozen. Přišlo to tak náhle jako blesk. Hned ráno

se objevily československé prapory a narychlo se šily
prapory sovětské. Vojenské kolony se valily obcí, silnice se jimi netrhla. Jedny transporty mířily k Salaši,
jiné se braly přes Modrou ke Kroměříži.
Lidé vítali osvoboditele s jásotem. Vojáky hostili a srdečně vítali. Radost z osvobození byla patrna
z každého slova, ze zářících obličejů občanů.
V 10 hodin se shromáždili občané, vojáci osvoboditelé k mírové manifestaci u pomníku padlých.
Vzdána čest padlým a po dlouhé době okupace zazněla velebně znovu naše státní hymna.
Po osvobození obce 1. května všichni občané se
dali radostně do budování, chtěli co nejdříve zahladit stopy války. Již dne 3. května byl sestaven nový
národní výbor, který měl 16 členů. Šest členů KSČ,

čtyři strany soc. demokrat., dva členové strany národ. social. a čtyři členové strany lidové. Nastala
nová doba pro naši obec a vlast, doba budování socialismu, sociální spravedlnosti a míru.

Z obecní kroniky - 1. svazek 1918 – 1945

Zákopy
Němečtí okupanti také v Polešovicích připravovali se na obranu. K tomu účelu zřizovali obranné
zákopy a hnízda pro kulomety. Vykopány byly zákopy podél hlavní silnice od Polešovic směrem k Nedakonicím a k lesu Kladikovu, obrácené směrem proti
železniční trati. Kopati zákopy byli povinni místní
občané do 50 let. By urychleny byly práce, přiděleny
do Polešovic pracovní zákopnické čety, skládající se
asi ze 200 mladých mužů, kteří byli ubytování po
4 týdny v obou našich školních budovách. Kotle na

Polešovskej PRÉSEK

9

Z PAMĚTÍ A KRONIK
vaření měli umístěny v hasičské zbrojnici, kam
chodili pro jídlo. Zákopy vyměřoval oddíl německých vojínů pod vedením německého důstojníka, hejtmana. Čety za dozoru německých vojáků musely pracovati. Práce však šla pomalým
tempem, neboť mnoho zákopníků zůstávalo pro
nemoc a pro nedostatek dobrých bot doma. Uměli si to tak zařídit, aby těch zákopů co nejméně
vybudovali.

Fronta
Předzvěstí blížící se fronty bylo maďarské
vojsko, vozatajstvo, které přijelo do Polešovic
v měsíci březnu 1945 ve velmi bídném stavu. Vojsko hladové, bez zásob. Koni tak v ubohém stavu, že mnoho hynulo. Maďarské velitelství koně
nezpůsobilé k další cestě rozprodávalo místním
občanům za velmi mírnou cenu. Několik koní
takto koupených v krátké době uhynulo. Vozy
byly porouchány, bez jakéhokoliv nákladu. Vozatajstvo pak odváželo z místních sýpek oves do
Kroměříže.
Německé vojsko přiblížilo se k našemu městečku na ústupu v měsíci dubnu 1945. Byly to
nejdříve zásobovací oddíly. Vozy byly naplněny
zásobami pro pěší vojsko i pro dělostřelectvo,
které bylo delší dobu od 20. IV. 1945 před Moravským Pískem, kde po celý den byly přestřelky. Pak přijelo dělostřelectvo s těžkými děly

a minomety, které byly rozestaveny v palebném postavení na vysočině nad Polešovicemi obrácené směrem
na Uh. Ostroh a Mor. Písek. Němci však nevystřelili
ani jednu ránu, nýbrž po dvou dnech dále ustoupili
směrem po polní cestě k Boršicím. Jen 1 baterii lehkých děl nechali v blízkosti Polešovic obrácené směrem na železniční trať a pak směrem na Mor. Písek.
Tato děla pak střílela na postupující vojsko rumunské
až do dne 27. dubna 1945. Večer dne 27. IV. bylo vidět od sýpek postupovati vojsko rumunské podél žel.
trati, jednak od Mor. Písku, jednak k žel. trati od
Uh. Ostrohu. Rumunské vojsko bylo tedy rozestaveno v bojovém postavení podél želez. trati, kryto želez.
náspem a pak v lese zvaném Kladikov po celou noc na
28. dubna 1945. Tuto noc také německé vojsko kolem
3. hodiny ranní v počtu asi 180 mužů, jimž velel německý kapitán a poručík, ustoupilo směrem po polní
cestě k Boršicím a přes pozemky zvané „Slunečné a „
Nové hory“ k Tučapům. Na těch pozemcích zanechali
Němci mnoho min. Jednou minou zraněn byl František Plesník z Polešovic, jemuž utržena noha. Frontové vojsko německé se tedy v Polešovicích zdrželo jen
1 den a to od 27. IV. do 3. hodiny ranní 28. IV. 1945.
Bojová fronta přibližovala se k městečku Polešovice
od strany jihovýchodní a jižní. Dne 28. IV. 1945 postupovalo v 6 hodin osvobozující vojsko v rozestavených rojnicích. Boj však nebyl velký, jelikož Němci
již ve 3 hodiny ráno opustili Polešovice a obsadili vý-

Zahraniční vojsko
U zahraničního vojska v Anglii byl Jaroslav Němec,
rodák z blízké obce Ořechova, bytem v Polešovicích.
Jmenovaný se vrátil jako štábní kapitán dne 8.V. 1945.
Narozený 23. III. 1909 v Ořechově. Obávaje se zatčení
odešel z domova dne 27. XI. 1939.
Dalším zahraničním vojínem, který dosáhl hodnosti majora letectva byl František Cigoš, naroz. 23. srpna
1911 v Polešovicích čís. 396. Vrátil se dne 21. VIII. 1945.
K jejich návratu projevili pozornost občané téměř celého
městečka. Občané se shromáždili u obecního kanceláře
a v průvodu s hudbou odebrali se k domům shora jmenovaných, kde proslovy místních rodáků byli přivítáni.

Oslavy osvobození před hasičskou zbrojnicí, předseda NV
p. Bořivoj Krys, rumunský velitel a pravděpodobně p. učitel
Vlastislav Jadrníček
(Foto osobní archiv paní Jiřina Krysová, Polešovice)
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František Jordán, naroz. 21. X. 1921 v Polešovicích
čís. 394 byl v partyzánských oddílech maršála Tita v Jugoslávii od 2.září 1944 do 2. června 1945.
Květoslav Obdržálek, naroz. 8. května 1922 v Polešovicích čís. 213 byl v partyzánských oddílech maršála
Tita v Jugoslávii od 2. září 1944 do 4. XI.1944, kdy byl
pohřešen a doposud není o něm zpráv. Nevrátil se. Budiž čest jeho památce!

šiny nad Polešovicemi a u Boršic. Aby usnadněn
byl postup osvobozujících vojsk vyvěšen byl členy
podzemního hnutí na sýpkách, které vévodí kraji,
bílý prapor. Též vyvěšen byl bílý prapor na stodole
p. Antonína Kutálka, poručíka t.č. v.v. Pak vyšli
jim vstříc členové podzemního hnutí, jimž velel poručík Jaroslav Krys a Vlastislav Jadrníček, učitel
obecné školy. Též mnozí občané vyšli vstříc a naše
osvoboditele srdečně přivítat. Poznali jsme, že to
bylo vojsko rumunské, mezi nimiž byly jednotky
ruské armády. Občané pohostili vojíny vínem a hltem slivovice. Chleba měli dost.
Večer před osvobozením nařídil ještě velitel německého vojska, aby všichni mužové městečka dostavili se k Salajce ke kopání zákopů. Někteří mužové se s lopatami a rýči dostavili. Jakmile se setmělo,
ztratili se všichni nenápadně domů. Ke kopání zákopů již nedošlo. Opevnění, zákopy již dříve vybudované zákopnickými četami a místními muži bohudíky byly bezúčelové.
Při přibližování fronty obec byla též odstřelována. První granát dopadl na dolní část Polešovic
dne 24. IV. 1945. První granát dopadl a také přinesl
smrt. Paní Aloisie Šimová ve věku 62 let vzdálena
několik kroků od domu čís. 497 tímto granátem byla
tak těžce raněna, obě nohy přeraženy, že po několika minutách zemřela. Těžce raněna byla později
pí. Františka Nováková v čís. 141, která také dne 29.
IV. 1945 zemřela. Lehce raněn byl p. Jaroslav Číž,
pí. Frant. Pečová. Dělostřelbou byly také poškozeny domy p. Vratislava Bělovského, stoláře, p. Josefa
Šmída, p. Bohuslava Kaňovského, p. Hynka Vašiny,
pí. Jenovefy Lakosilové a budova školy.

Rozhlas
Elektrický proud ustal dne 15. IV. 1945. Tím
přestalo poslouchání zahraničního rozhlasu, který v Polešovicích poslouchal téměř každý, kdo měl
radio, ačkoliv na každém radiu visel červený lístek
se zákazem poslouchati rozhlas pod trestem smrti.
Polešovice však i po tuto dobu nebyly bez zahraničních zpráv. Pan Josef Zpěvák, úředník ZME, bytem
v Polešovicích instaloval radio na baterie ve sklepě
nájemce dvora p. Karla Kuthana. Zprávy pak tajně
se rozšiřovaly mezi občany.

Letecké nálety
Obec přímo nebyla napadena letadly. Jen při odlehčování bombardovacího letadla dopadlo 7 bomb
na louky, které učinily velké jámy o průměru 12 m,
hluboké 3 m. Jedna bomba nevybuchla, která byla

později zneškodněna. Bombardovací letadla anglická létávala ve velké výši 1 000 – 1200 m nad Polešovicemi denně a budila velkou hrůzu. V jedné skupině bombar. letadel bylo 1 letadlo poroucháno. Letci
vyhodili 2 benzínové nádrže po 3 hl, které spadly
v ulic blíže domu p. Fr. Zaorala a druhá na Suchém
řádku na dvoře občana p. Suchánka. Letci seskočili
a padákem přistáli mezi Polešovicemi a Uh. Ostrohem. Letci byli vyšetřováni na četnické stanici v Polešovicích. Letadlo pak s posledním letcem spadlo
u Velehradu, kde se rozbilo a letec zahynul. Pochován na Velehradě.

Podzemní hnutí
V městečku Polešovicích bylo utvořeno podzemní
hnutí, jehož úkolem byl branný odboj a všeobecná
sabotáž. Hnutí navázána byla na Alfonse Matěju,
výpravčího ČSD z Nedakonic, který jako velitel
podzem. hnutí ustanovil Antonína Kutálka, poručíka kancel. soudní služby v.v. číl. 445. Jako první členové tohoto hnutí byl získán František Plesník, Bonifác Krys, Martin Svoboda, Jaromír Zapletal, Josef
Pleva, Květoslav Váňa, František Kutálek, František
Lukáš, Josef Bartošík, Miloslav Krys, Vilém Jurčán,
Jaroslav Krys, Fantišek Štefka, Jan Brhel, Josef
Petrželka, František Bezděk. Ladislav Novotný ze
Stříbnic-Paseky připravil pro eventuálně ohrožené zatčením podzemní kryt v horách. Mimo to byl
ochoten zúčastniti se odboje se zbraní v ruce.
Další spojení navázal por. Antonín Kutálek s Vratislavem Slováčkem ze St. Města prostřednictvím
kapitána v zál. Aloise Šestáka, berního úředníka,
bytem v Kunovicích a s českosl. důstojníkem parašutistou poručíkem Bedřichem Pelcem z Chocně,
kterého přivedl shora jmenovaný Slováček, později
gestapem zastřelený. S těmito nebylo možno jinak
navázati plné jednání, ježto heslo, které mělo býti
předem Ant. Kutálkovi doručeno včas, bylo dodáno až druhý den, jednak proto, že Ant. Kutálek byl
v nebezpečí zatčení, přesto však v hlavních rysech
byla věc dojednána. Další jednání s těmito, Slováčkem a jiným neznámým mužem bylo asi během 14
dní.
K ozbrojenému vystoupení však nedošlo, poněvadž Alfons Matěja byl 23. února 1945 zatčen a víc
se nevrátil. Slováček zastřelen v březnu a kapitán
Šesták byl zatčen gestapem a popraven v Napajedlích. Budiž jim věčná paměť!
Tím bylo zabráněno vyzbrojení podzemní skupiny zbraněmi ze Zlína i z letadel. Alfons Matěja
pověřil sestavením další skupiny branného odboje
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Františka Uličného č. 443 podle pětkového systému. Týž získal Ladislava Vaďuru č. 308, Františka
Studeného, Františka Vycudilíka a Bohumila Lukůvku, kteří se přičinili o rozšíření skupiny, hlavně mezi dělnictvem. Následkem zatčení Alf.Matěje
ani tato skupina nemohla být vyzbrojena.
Polešovské mládence zorganizoval a pro branný
odboj připravil Vlastislav Jadrníček, učitel. Tato
organisace byla organisována hned v prosinci 1944.
Měla ve svém původním složení 10 členů: Vlast. Jadrníček, Josef Petrželka, Jan Vavřečka, Alois Vaďura, Vilém Jurčán, František Plesník, Květoslav
Váňa, Bohumil Vaďura, Josef Schottel, Josef Vaďura. Úkolem bylo opatřovat zbraně a střelivo za tím
účelem, aby skupina mohla býti rozšířena. Zbraně získány hlavně od Maďarů a zběhů německých.
Bylo přislíbeno shoditi zbraně z letadel. Tato akce
však nebyla provedena. Barel zbraní uschovaný
v Olšavě byl rybáři objeven a odevzdán gestapu.
Konečné složení skupiny bylo 20 členů, kteří dne
1. dubna 1945 složili slib ve vinohrad. budce paní
Přikrylové. Poslední schůze byly ve sklepě sběrny,
kde byly též zbraně uloženy. Další podzemní hnutí
a illegální činnost prováděla skupina komunistické
strany. V roce 1938 dne 28. prosince byla rozpuštěna KSČ. Dne 29. prosince 1938 sešlo se okresní
vedení KSČ ve Starém Městě v hostinci u Nováka,
kde byl přítomen Rudolf Filip, krajský tajemník
KSČ z Hodonína. V této schůzi rozhodlo se okresní
vedení pro illegální činnost KSČ a pověřilo Tomáše Bartošíka z Polešovic pro illegální činnost jako
okrskového vedoucího pro Boršice, Nedakonice,
Polešovice, Vážany a Ořechov. Bartošík Tomáš navázal v lednu 1939 illegální spojení se soudruhy:
Bonifácem Obdržálkem, Františkem Frýzou, Františkem Bednaříkem, Janem Kožouškem, Františkem Šťastným, všichni z Polešovic. V měsíci únoru 1939 navázal spojení ve Vážanech s Bedřichem
Spurným a Novotným, v Nedakonicích s Josefem
Skovajsem, Metodějem Cigošem, v Boršicích s Albínem Korvasem a rodinou Ferfrovou a Křupalem.
V Ořechově nemohl Tomáš Bartošík najíti spojky.
Všechny shora jmenované navštěvoval T. Bartošík
v jejich bytech jako okrskový vedoucí. Tomáš Bartošík s Františkem Uličným rozmnožovali letáky,
které T. Bartošík roznášel po celém okrsku. Za illegální činnost byl Tomáš Bartošík zatčen a odvezen
dne 7. března 1940 do věznice v Uherském Hradišti. Dne 5. února 1941 v Breslau odsouzen lidovým
soudem na 3 roky do káznice. V koncentračních
táborech pobyl až do 11. dubna 1945, kdy obsadila
koncentrační tábor Bushenwald americká armáda.
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Vrátil se domů 25. května 1945, kdy se opět shledal
se svou rodinou.
Dalším činitelem podzemního hnutí byl František Krys, ředitel Okres. nemoc. pojišťovny v Brodě, rodák polešovský. Byl členem štábu podzemní
organizace „Obrana národa“ jako zástupce župního
vedoucího prof. Dr Najbrta. Spolupůsobil při tiskové, letákové a zpravodajské propagandě protinacistické od počátku 1939 až do svého zatčení. Akci tuto
také pomáhal ﬁ nancovati a rozmnožoval tisk a letáky i zprávy ze zahraničí pro lid v nem. pojišťovně
v Uh. Brodě s pomocníky. Z vedení byl zatčen Dr.
Václav Najbrt z Uh. Hradiště a po něm i ředitel Fr.
Krys, t.č. bytem v Polešovicích č. 454 dne 30. listopadu 1939. Byl pak odsouzen na dobu 8 let. Vrátil se domů s podlomeným zdravím dne 21. V. 1945.
Zmínku zasluhuje také tato událost. Bonifác Krys,
resp. ﬁ n. Stráže v.v., Polešovice čís. 455 za pomoci
Jaroslava Kryse ukrýval po 14 dnů koncem ledna
1940 a počátkem února gestapem stíhaného nadpor.
Františka Vojtěcha, pobočníka generála Sergeje Ingra v Brně, na něhož byla vypsána gestapem odměna za dopadení nebo vyzrazení v částce několika sto
tisíc marek. Vyzrazen nebyl a byl šťastně převeden
prostřednictvím Jaroslava Kryse za hranice. Vrátil
se zdráv jako štkpt č. motor.brigády z Anglie. Žádný
z uvedených nebyl vyzrazen.

Osvobození
Fronta se úplně přiblížila obci polešovské v pátek
dne 27. dubna 1945. Mnozí občané pozorovali osvobozující vojsko a rovněž i kronikář pozoroval po celou dobu postup vojska k žel. trati. Lehké granáty
dopadaly do prostoru obce a němec. 1 dělo postavené blíže sýpek odstřelovalo žel. trať po celý den 27.
IV. 1945. Úplný ústup a vyklizení Polešovic nastalo
v noci ze dne 27. na 28. IV. 1945. Tento ústup pozoroval také por. Ant. Kutálek po celou noc. Skupina
mladých mužů Vlastislava Jadrníčka vedena poručíkem Jaroslavem Krysem a (vyzbrojena) podnikala
záškodnické práce, akce po celou noc a na úsvitu byli
spatřeni 3 muži u kamenného kříže směrem k Mor.
Písku, kteří mávali bílým kapesníkem. V této chvíli
přiběhl k por. Ant. Kutálkovi na místo pozorování
Jan Čech, rolník a oznámil, že Němci s veškerou
výzbrojí odtáhli do Boršic. Nato byl por. Ant. Kutálkem vyvěšen bílý prapor na stodole na Čtvrtkách
a na sýpkách. Střelba ze strany rumunské armády
ustala. Avšak směrem od Nadloučí bylo slyšet ještě
střelbu z německého kulometu. Poněvadž skupina
ozbrojených pod vedením Jar. Kryse byla již pohotově, bylo rozhodnuto úvozovou cestou dostati poblíž

kamenného kříže a kulomet umlčeti. Zároveň byl Přes mnohá upozornění, že Polešovice jsou již
nesen bílý prapor Aloisem Vaďurou vstříc rumunské bez německých vojáků, dbalo vojenské opatrnosarmádě. Ježto německý kulomet přestal stříleti, bylo ti a válečných zkušeností. Městečko Polešovice
postupováno i nadále Rumunům vstříc s bílým pra- osvobozeno v ranních hodinách dne 28. IV. 1945.
porem. Sejítí obou stran nastalo asi v polovici Dílů Zpráva o osvobození se brzy roznesla po celých
mezi cestou, která vede od kamenného kříže k Nové Polešovicích. Osvobození přineslo vojsko ručtvrti a silnicí. První důstojník a mužstvo rumunské munské s jednotkami ruskými. Vojsko přivítáno
armády bylo pohoštěno v domě por. Ant. Kutálka radostně všemi občany a občané zvali jednotlivé
a po krátkém odpočinku měl býti velící důstojník za- vojáky do svých domovů, kde je hostili, podávali
veden do obecního kanceláře k jednání se starostou víno, slivovici, že samo vojenské velitelství muselo
obce, k čemuž však nedošlo, ježto Němci počali stří- vydati zákaz vojínům nedávati tolik vína. Hned
leti s Nových hor a vojsko muselo nastoupiti protiak- první dne vyvěšeny byly prapory a zůstaly pak
ci. Ještě téhož dne odpoledne byly doručeny Vlast. viseti i v dalších dnech, ač postupující vojsko ruJadrníčkem, Ant. Kutálkem a Miloslavem Večeřou munské od Boršic ustupovalo zpět k Polešovicím.
speciální mapy a podány informace velícímu plukov- Němcům totiž přišly na pomoc tanky a rumunské
níkovi v bojové linii nad Novými horami. Z jiného vojsko tanků nemělo. Tento ústup rum. vojska byl
úseku v průběhu boje vypravuje Martin Svoboda, blíže Polešovic zastaven. Dne 30. dubna 1945 přiúředník na místní hospodářské správě toto: Dne 28. stěhovalo se rumunské divisní velitelství. Velké
IV. ráno, kdy dopadaly v bezprostřední blízkosti dě- množství telefonních drátů svědčilo, že velitelství
lostřelecké granáty, přebíhal jsem s místa na místo, jest dobře spojeno se všemi svými jednotkami. Bez
abych mohl pozorovati průběh boje v městečku Po- dovolení velitelství a bez průkazky nesměl nikdo
lešovice. Po stažení německých vojáků s kulometem obec opustiti. Velící divisní generál bydlel v domě
ze stanoviště za zahradou občana Antonína Barto- místního dvora, nájemce p. Karla Kuthana.
šíka u Salajky, očekával jsem s okolními
sousedy přerušení
dělostřelecké palby rumunské armády. Vyrazil jsem
s Janem Smištíkem
s bílými prapory
proti rumunskému vojsku polní
cestou ke strážnímu domku ČSD
a Smištík po silnice k Mor. Písku,
téměř současně se
skupinou Ant. Kutálka a Vlast. Jadrníčka. S odvahou
jsem běžel vstříc
rumunskému vojsku, jako první
v tomto směru jsem
rozradostněn srdečně přivítal rumunské důstojníky
(foto osobní archiv paní Jiřina Krysová, Polešovice)
a vojíny.
Rumunské vojsko dle pozorování kronikáře, v rojnicích, přískoky postupovalo za zahradami od hlavní silnice směrem k Polešovicím.

Místní národní výbor
Ještě před obsazením městečka Polešovic rumunskou armádou byly učiněny přípravy k sestavení
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místního národního výboru. Dálo se to na podnět p.
Antonína Kutálka, poručíka t.č.v.v. a p. Bonifáce Kryse, respicienta ﬁnan. stráže v.v. pokyny z Uherského
Hradiště obdržel p. Ladislav Vaďura z čís. 308, který
je s ředitelem měšť. školy Františkem Uličným rozmnožil a doručil vedoucím šesti skupin, které uplatnily zastoupení v místním národním výboře. První
schůzka 6 vedoucích konala se dne 26. dubna 1945 ve
vinném sklepě por. Ant. Kutálka. Přítomni byli za zemědělce p. Jaroslav Kuthan, statkář, a lidovou stranu
p. Bonifác Krys, za komunistickou stranu p. Ladislav
Vaďura, za národní socialisty p. Josef Kutálek, za sociální demokraty p. Jaroslav Horák, za hnutí branného výboru, odboje por. Ant. Kutálek a p. Vlastislav
Jadrníček, učitel. Tam se dohodli na rozdělení počtu
mandátů v celkovém počtu 30. Bylo rozhodnuto, aby
každý přítomný ze své skupiny ihned vybral příslušný počet schopných lidí. Příští schůze vedoucí šestky byla u statkáře p. Jaroslava Kuthana. Ustavující
schůze MNV konala se v neděli dne 29. dubna 1945
v 15. hodin v sále lidového domu.

Z obecní kroniky - 2. svazek 1945 – 1961

OSLAVY
Místní národní výbor dne 1. května 1945 uspořádal o 2. hodině odpoledne oslavu osvobození
spojenou s oslavou Svátku práce před obecním
úřadem. K slavnosti byl pozván štáb rumunské divise. V čele s pobočníkem velícího generála se štáb
rumun. divise slavnosti zúčastnil. Přítomni byli
představitelé místních státních úřadů, duchovní správy a uniformované hasičstvo. Čestné místo
zaujala občanská milice, složena z účastníků podzemního odbojového hnutí. Slavnost zahájil předseda MNV p. B. Krys proslovem, v němž vyzdvihl
význam našeho osvobození z jařma hitlerovského
fašismu a vyslovil naději v lepší život v Československé republice lidové a demokratické. Po něm
ujal se slova slavnostní řečník p. učitel Vlastislav
Jadrníček. V temperamentním projevu pozdravil
naši obnovenou státní svobodu, vzpomněl padlých
hrdinů podzemního odbojového hnutí, obětí gestapa a koncentračních táborů. Vyzval občanstvo ke
kázni, pořádku, pospolitosti, obětavosti a ochotné
práci pro lepší budoucnost národa.
Slavnostní řečník poděkoval představitelům rumunské a ruské armády za osvobození našeho městečka Polešovice. Jménem rumunské armády promluvil plukovník.
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Místní hudbu pod řízením kapelníka Jos. Bednáříka zahrála státní hymnu rumunskou, ruskou
a československou.
Mimo stanovený program promluvil příslušník sovětské armády v jazyku ruském. Opakoval
výzvu maršála Josefa Stalina, aby Internacionála
byla hrána na počest padlým sovětským generálům,
plukovníkům, majorům, důstojníkům a vojínům.
S vděčností se stalo. Občanstvo projevy radosti pozorně vyslechlo, pozdravilo naše osvobození, obnovení státní naší samostatnosti a v důstojném klidu se
rozešlo.

---------------------------------------------------

Dne 10. května 1945.

OSLAVA MÍRU A VÍTĚZSTVÍ
NA MĚSTEČKU
PŘED HASIČSKOU
ZBROJNICÍ
Pořad jednání.
1) Zahájení předsedou NV Bon. Krysem.
2) Slavnostní projev kapitána čsl. zahraniční armády
Jaroslava Němce.
3) Recitace Medkovy básně „Lví srdce“, odborný učitel
Lad. Žák.
4) Člen NV Vladislav Jadrníček: Výzva k občanstvu,
aby ochotně odvedlo stanovené kontingenty pro Rudou armádu
5 ) Státní hymny. Internacionála.
6 ) Průvod obcí směrem k Salajce a nazpět.
7 ) Provolání slávy Československé republice a jejímu
presidentu, Rudé armádě a maršálu Josefu Stalinovi
a všem spojeneckým armádám a státníkům.
Dne 28. V. 1945 v neděli odpoledne uspořádal NV pod
vedením svého místopředsedy Fr. Studeného slavnostní
přivítání s místní hudbou, za četné účasti občanstva, těch
občanů, kteří za druhé světové války stali se obětí hitlerovského fašismu a ztrávili delší dobu v koncentračních
táborech.

---------------------------------------------------

Ze školní kroniky - důležité události
1. Hrozný byl život za německé okupace. Nejhorší
byla nejistota, ve které jsme se všichni hlavně
čestní učitelé nacházeli. Ustavičně nad námi visel Damoklův meč, že nás seberou a t.d.. Když
jelo nějaké auto – a to bylo zpravidla jen auto
německé – všecky dveře se na skulinu otvíraly
a zpoza záclon se nahlídalo a každý měl hned
v očích otazník: Pro koho to zas přijeli? Nejedou
pro mne? Nepomohlo mít čisté svědomí. Vždyť
kolik českých lidí bylo utraceno, aniž by se vůbec dověděli, co je jim klade za vinu! A přece
jsme mnoho riskovali! Když bylo nařízeno vyndat z přijímačů krátké vlny, měli jsme ve škole
jeden přijímač „na černo“ a v něm i krátké vlny.
Přes den byl schován na záchodě a večer jsme
poslouchali Londýn. Když se nám zdálo, že ve
škole je to málo jisté, dali jsme stroj pod svícen
– totiž na četnickou stanici a tam jsme denně
poslouchali cizí rozhlas – ovšem při uzamčené
stanici. Když jsme si pořídili krátké vlny pomocí jednoduchých drátků, odstranili jsme nebezpečný stroj a dle potřeby jsme si zapjali do vlastních strojů drátky. Bylo to jednoduché a méně
nebezpečné. Ale to ustavičné napjetí nervů!
2. Bylo vydáno velmi mnoho instrukcí, jak se
máme chovat při leteckém náletu. Byly budovány letecké kryty buďto ve školní budově nebo
v blízkém okolí, byly pořizovány pancéřové
okenice na okna, hasicí nářadí muselo být pořád na určitém místě, byl sestaven a schvalován
různými funkcionáři plán letecké obrany, plno
hlídek bylo ustanoveno atd. A jak to vypadalo
ve skutečnosti? Když se ozval ve vzduchu známý hukot blížících se „stříbrných vlaštovek“
anglických či amerických, celá škola, učitelé i děti, vyšli z budovy a s radostí pozorovali
ty nádherné svazy a jen se hádalo, kde to zas
Němcům nahnou. Na nějaký kryt nikdo nemyslel! Vždyť to byli naši!
3. Dne 21. prosince 1944 začaly vánoční prázdniny, jenže tyto prázdniny se protáhly na několik
měsíců. Napřed byly prodlužovány pro nedostatek uhlí až do 22. ledna. A když se konečně zase
začalo vyučovat, bylo vyučování zkrácené, nesmělo se topit, dětem se jen ukládaly úlohy. Vytápěli jsme „na černo“ tři místnosti, takže každá
třída se zaměstnávala 3 půldny v týdnu. Avšak
ani toto zkrácené vyučování netrvalo dlouho.
Dne 15. února 1945 přišli zákopníci, kteří měli
kopat zákopy v okolí Polešovic. Obsadili všecky

místnosti školy, až na jednu třídu, kde se střídaly v dávání úloh třídy školy obecné i měšťanské.
Zákopníci byli civilní čeští občané ze Slovácka,
ale školní budově a jejímu zařízení neprospěli.
Ukradli dokonce i zvonek na přestávky, který
visel na chodbě. Školní zásoba otopu byla jimi
téměř zkonzumována.
Dne 7. března odešli zákopníci z Polešovic kamsi k Mařaticům, ale vyučování se nezlepšilo. Přišli totiž do obce Maďaři, podezřelí z tyfu, takže
všeliké shromážďovaní dětí bylo zakázáno. Brzy
dostala školní budova nové hosty, a to pracovní
oddíl maďarský a rumunský, který pokračoval
v úpravě zákopů v okolí Polešovic. Byl to oddíl
velmi ubohý, který kde mohl žebral a vůbec dával najevo, že má hlad. Byli to lidé velmi otrhaní
a úplně zavšivení. Když se fronta blížila našemu
kraji, odešli i tito zákopníci a ve školní budově
se již střídaly různé oddíly německé. Mnozí se
však škole vyhnuli a raděj se hledali umístění
v soukromých domech, když jsme jim na jejich
otázku, jeli ve škole místo, odpověděli, že je alles
verlaust – všechno zavšiveno!
4. A osud Německa se rychlým krokem naplňoval.
Byli poráženi na všech frontách, vyháněni ze
všech zemí a ještě doufali, že v naší vlasti se budou ještě dlouho brániti. Avšak velmi se zklamali. Drželi se ještě dosti dlouho v Karpatech, ale
když konečně ruské vojsko sešlo s kopců, šlo to
již po rovině rychle. Když bylo Slovensko osvobozeno, blížila se fronta k nám rychlým tempem.
Ze vzdáleného dunění se stal dělostřelecký souboj, který jsme dobře pozorovali, když fronta
přešla přes Bílé Karpaty. Bojovalo se v kraji kolem Veselí a Uh. Ostrohu a Bzence a to jsme byli
již v přímém bojovém pásmu. Občané polešovští
měli poměrně dobré kryty ve sklepích. Dokud
jsme pozorovali boj dál od Polešovic, nebyla situace tak nebezpečná. Když však dělostřelectvo
začalo ostřelovati přímo Polešovice – v domnění, že jsou plny německého vojska – bylo nebezpečí přímé. První granát dopadl blízko Salajky
a smrtelně poranil starou paní Šímovu, která
v krátkém čase vykrvácela. Pak již začaly střely dopadal častěji. Jeden granát padl nad školu před dům p. Kaňovského a těžce poranil pí.
Pečovou, druhý k vile strážníka Šmída, třetí do
hospodářství p. Vrat. Bělovského, kterým byla
zraněna a pak zemřela vyměnkářka Nováková.
Čtvrtý udeřil přímo do školní budovy a velmi
poškodil krajní učebnu a tak to šlo pořád dál.
A tak se přiblížila sobota.
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5. Ihned po osvobození Polešovic chopil se místní
Národní výbor, vedený p. Bonifácem Krysem,
práce na odstranění škod, které způsobily obci
okupace a válečné operace. S urychlením Jsme
se chystali zahájiti opět vyučování. Nešlo to
však tak rychle. Celá budova musela býti desinﬁ kována a vyčištěna, v některých místnostech
musely být podlahy vyměněny a tak se začalo
vyučovat ve 4 místnostech 14. května. Pátá místnost, granátem poškozená, musela býti teprve
opravena, pořízeno nové krajní okno a celkem
108 okenních tabulí muselo býti zaskleno.
6. A tak vyučování přišlo opět do nových kolejí, ale
bylo velmi dobře znát, co škody způsobila okupace na vědomostech dětí. Hlavně poslední rok
byl na vyučování velmi chudý a učitelstvo nebylo s to, dohnat od května do konce školního
roku to, co bylo za dlouhou dobu zavření školy
ztraceno. A přece pevně věříme všichni, když se
vláda našich věcí zase vrátila do našich rukou,
že s nadšením každý Čech věnuje všecky své síly
práci pro lepší budoucnost našeho národa!
Psáno v březnu 1946
J. Dorotík
říd. učitel

28. dubna 1945
Toho dne měl býti hlavní útok na Polešovice. Ježto však v Polešovicích něm.vojska – až na několik
kulometných hnízd v okolí – nebylo, vyšli polešovští
občané s bílými prapory naproti spojeneckému vojsku, aby bylo zabráněno zbytečnému bombardování
obce. Tato akce měla kladný výsledek. Rumunské
vojsko vtáhlo do obce a bylo s pochopitelným nadšením vítáno. Hned byly vyvěšeny prapory ve státních barvách a v prvních chvílích nikdo si nedovedl
uvědomit, že je zahnána můra, která nás dusila plných 6 let. Rumunské vojsko se však v Polešovicích
– následkem hojného vítání hlavně vínem a slivovicí
– dél zdrželo než jak mělo v programě, takže Němci měli dosti času naklást v okolí Polešovic směrem
k Vážanům a Tučapům do země min, které pak byly
příčinou, že mnoho rumunských vojáků a také civilních osob bylo jimi raněno nebo zabito. Fronta pak
se posunovala dál Moravou, až konečně

Z vlastních vzpomínek pana Františka
Janíka, r. 1925, Polešovice 499
28. 4. 1945 Osvobození Polešovic
V začátku tohoto roku upoutalo naše občany několik událostí:
-

v lednu bylo slyšet vzdálené dunění, Američané
poprvé bombardovali Vídeň

-

v únoru maďarští vojáci svým trénem odváželi
ze sýpek místního velkostatku uskladněné obilí
na žst. Nedakonice, kde se ukládalo do připravených vagonů, vše se za velkých ztrát provádělo
ručně

-

v březnu se na polích u Floriánka za dozoru
německých vojáků kopaly zákopy, na tuto práci byla v naší obci vyhlášena prac. povinnost
u mužů od od 16ti do 60ti let.

-

v dubnu už se nikde nepracovalo, vše bylo řízeno něm. armádou, veřejnost i úřady byly informovány jen prostřednictvím radiových zpráv.

9. května 1945
Byla válka skončena – pro Němce takovou katastrofou, jaká se v dějinách lidstva těžko najde.
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Situace těsně před osvobozovacími boji

Případ Františka Plesníka

Hlavní směr bojů sovět. armády na jihu Moravy
vedl na Brno, od tohoto uskupení pak na Hodonín,
Strážnici, Uh. Hradiště. Zde bojovali Rumuni, nejdříve spojenci Němců, nyní Sovětů. Dalo se tedy očekávat, že nás tito vojáci osvobodí.

Německá vojska při ústupu ničila vše, aby bránila v rychlejšímu stíhání jejich jednotek. Do vzduchu vyhazovala mimo jiné silnice, železnice, mosty,
v některých případech i obyčejné cesty, jednotlivé
budovy a jiné důležité objekty. Hojně kladla drobné
pěchotní miny, umístěné na nenápadná místa k ničení živé síly.

Po 20. 4. se v obci objevila skupina německých
vojáků, střídající své jednotky v okolí Mor. Písku. Ze
Zbořiska od Lenhartovy stodoly byl pěkný výhled
k lesu Kladikov až k žel. dráze a vlevo k polešovským Zmolkám. Tady se dal očekávat příchod útočících Rumunů proti zakopaným Němcům, ležícím ve
svých okopech. I na tuto dálku (měli jsme jediný dalekohled) byl vidět pohyb vojáků, běžících přes násep trati a střílejících na Němce. Silná palba donutila útočníky zalehnout a to se opakovalo několikrát.
V noci z 27. na 28. se Němci začali ze svých pozic
stahovat do Tesařového humna, ze strany od Zbořiska. Posbírali vše, co ve stodole měli a odpochodovali do Městečka na silnici a dále k Vážanům a na
Tučapy. Toto vše viděla dvojčlenná hlídka občanů
chodící po vesnici a mimořádnou událost ihned
hlásili p. Antonínu Kutálkovi, vedoucímu odboje
v Polešovicích. Po rozednění a zjištění, že v obci
není jediného vojáka, pověřil p. Kutálek pana
Františka Plesníka a Viléma Jurčana, ať na komíně
cihelny vyvěsí bílý prapor, jako znamení, že je obec
bez nepřítele.
Rumunští vojáci obsadili Polešovice bez boje. Část
jich přišla po silnici od Mor. Písku k Salajce, další
pak cestou podél hřiště (tehdy ještě nebylo) Loučkami až do dvora velkostatku a třetí četa od cihelny na
Zbořisko a ulicí na Městečko až před obecní úřad.
Tam už byly velké davy občanů, pan starosta Jan
Martykán, pan Leopold Běhávka tajemník a celá
obecní rada. S vojáky se chtěl každý obejmout, potřást jim rukou a poděkovat za osvobození. Bylo 9.00
hodin dopoledne a při velkém slavení začaly hvízdat
granáty, miny a šrapnely, rumunští dělostřelci zahájili palbu před útokem pěchoty, aniž by věděli, že
pálí do svých. Naštěstí přítomný velitel měl při sobě
radiostanici a po jeho zákroku palba utichla. Jedinou obětí tohoto útoku byla paní Šimová z domu č.
497 u Salajky, kterou na ulici před domem zasáhly
střepiny z vybuchlého granátu.
Dalších padlých občanů Polešovic při osvobození
nebylo.

Po osvobození bylo tedy nutné prověřit některá
podobná místa na našem katastru, zejména tam,
kudy Němci odcházeli. K tomuto úkolu byly pověření „místní partyzáni“ Antonína Kutálka. Zaměřili
se na polní cesty:
-

na Míšky od kostela po Svatý Ján
od Perničkového (pod Skalou) až ke Slunečným
odbočkou od této cesty pěšinou směrem na
Tučapy
od sochy sv. Marka na Skalu
nad Novými Horami k Vážanům

K tomu byly ustaveny dvojice mužů z uvedené
skupiny, vybavené hráběmi na dlouhé násadě s úkolem podezřelá místa prohrabat. V jedné z těchto
skupin byli i František Plesník z č.p.341 a Vilém
Jurčan z č.p. 129, oba ze Zbořiska. Dali se cestou ke
Slunečným, pak odbočkou na Tučapy, po níž chodily tučapské děti denně do měšťanky v Polešovicích.
Po několika krocích obrovský výbuch, oheň a černý
dým. Na zemi ležel Plesník, opodál nezraněný Jurčan. Franta byl v bezvědomí, Vila se rozhlížel kolem
a hlavně po Frantovi, co se mu stalo: levá noha do
půl lýtka pryč, krvavé kousky masa a drobných kostí okolo, z pahýlu pomalu teklo trochu krve. Rychle
se vzpamatoval, sundal si kabát i košili, z té rukávy obtočil Frantovi nohu nad kolenem a silně utáhl. Kabátem zabalil pahýl nohy do balíku a rychle
utíkal pro pomoc. Zastavil se u prvního domu (Perničkovi pod Skalou), několik lidí stálo venku, slyšeli výbuch a debatovali, kde se co stalo. Jurčan jim
krátce řekl, o co jde a hned byla pomoc: krátký žebřík, pokrývky a polštáře a tři muži, všichni utíkali
k místu neštěstí. Franta byl při vědomí, ale do řeči
mu nebylo, byl otřesen z toho, co se stalo. Čtyři muži
se teď činili: na žebřík rozprostřeli vše, co měli měkkého, raněného na tyto nosítka opatrně položili a šli
k našemu lékaři dr. Lipnerovi. Mezitím V. Jurčan
objednal autodopravce Fr. Martykána (Holoubka),
s ním zajel za manželkou Franty, Filoménou a jeli
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k lékaři, kde Plesník už byl připraven k odjezdu
do nemocnice v Uherském Hradišti, manželka jela
s ním. Možné je, že toto obětavé jednání všech, jak
uvedeno, zachránilo Františku Plesníkovi život. Je
nutné poděkovat paní Růžence Svobodové (88 let),
švagrové Františka Plesníka, která má ještě v dobré paměti všechny tyto události a nám je ochotné
sdělila.

nou. Po strastiplném přechodu státních hranic odešel přes Rakousko zpět do Velké Británie. Zde opět
sloužil v letectvu, byl odvelen do Egypta, později na
Kypr a po odchodu z armády odjel do Kanady. Se
svou rodinou tu našel nový domov. Jeho vlastenectví
se projevovalo i zde, podílel se se svou manželkou na
vybudování kostela „ kanadského Hostýna“, který
byl stálou připomínkou domova a vlasti.

Památce Františka Cigoše, plukovníka v záloze, pilota 311. bombardovací
perutě Britského královského letectva

V roce 1991 na pozvání prezidenta republiky
u příležitosti rehabilitace čs. letců, příslušníků RAF,
přiletěl po 42 letech do Prahy, aby přijal na Hradě
pamětní medaili a hodnost plukovníka. Zůstal stále skromným člověkem. Zavítal i do své rodné obce

František Cigoš se narodil 23. srpna 1911
v Polešovicích č.p. 296, kde prožíval šťastné
dětství. Studoval na gymnáziu v Uherském
Hradišti a ve Strážnici. Po maturitě odešel na vojenskou akademii do Hranic, později na leteckou školu do Prostějova a pak
působil jako letecký pozorovatel na letišti
v Piešťanech.
V létě 1939 tajně opustil svůj domov. Odešel přes Polsko do Francie, odtud od Velké
Británie, aby ve 2. Světové válce bojoval za
svobodu své vlasti.
Účastnil se bojů nad Evropou jako kapitán letounu P/O/Pilot Ofﬁcer/typu Welington „KX – T“/jako Tamara/L 7842 z operačního letiště East Wretham.
6. února 1941 splnil rozkaz k bojovému
letu na přístav Boulogne-sur-Mer - nalétl na
přístav, svrhl pumy na určený objekt. Zde
se letadlo dostalo do nepřátelské palby. Na
zpátečním letu padla posádka vlivem špatné navigace do německého zajetí, byla odvezena ozbrojenou eskortou přes Paříž do
zajateckého tábora Stalag Luft III v Saganu
u Zhořelce, několikrát surově vyslýchání na
gestapu, dokonce i v Praze na Pankráci. Po
osvobození zajateckých táborů na jaře 1945
byli zajatci letecky evakuováni do Velké
Británie.
Po návratu v roce 1945 podplukovník František
Cigoš pracoval ve Vojenském výzkumném ústavu
v Praze. Oženil se a žil zde se svou manželkou a synem až do roku 1949.
Následovalo pronásledování a zatýkání příslušníků RAF. Přestože nechtěl opustit svou vlast, nakonec
byl donucen již podruhé uprchnout i se svou rodi-
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Polešovice, kam ho doprovázel jeho syn Petr. Setkal
se se svými sestrami a příbuznými po mnohaletém
bolestném odloučení. S radostí, dojetím a úctou navštívil svůj domov a zpět do daleké Kanady si odvážel i hlínu z hrobu svým rodičů. Zemřel 3.12 1994
v Rawdonu.
Čest jeho památce!
Z paměti rodin Dvouletých

SPOLKY

Jednotka sboru dobrovolným hasičů
Letošní rok jsme zahájili 12. ledna ve tři hodiny ráno,
kdy nám byl vyhlášen výjezd na požár rodinného domu
ve Vážanech. Na místo jsme přijeli s naší Tatrou jako
první jednotka a před naším příjezdem byl už dům celý
zakouřený a všechny osoby byli v pořádku před domem.
V dýchacích přístrojích jsme provedli průzkum a za pomoci vysokotlakého proudu požár uhasili ještě před příjezdem profesionální jednotky z Uherského Hradiště.
Po uhašení jsme dům odvětrali pomocí našeho přetlakového ventilátoru.

víti místný, červený dodávkový automobil vyrobený
v roce 2010 s náhonem na všechna čtyři kola a další
výbavou. Do Fordu bude ještě provedena vestavba pro
uložení základních prostředků, jako jsou dýchací přístroje, hasicí přístroje apod. a půjdou na něj nalepit
bílé pruhy a nainstalovat majáky. Jeho velkou výhodou pro nás je, že se jedná o vozidlo do 3,5 tuny a není
na jeho řízení potřeba řidičský průkaz na nákladní automobil, což nám usnadní dopravu na místo zásahu.
(foto vozidel v barevné příloze)

Další výjezd v letošním roce byl 1. dubna. Nás zavolali, že na stromě na Městečku je už druhý den kočka a nemůže se dostat dolů, jestli ji můžeme snést. Když jsme
přijeli, zjistili jsme, že je kočka na modřínu. Na strom
jsme vylezli po nastavovacím žebříku z naší Tatry, a protože bylo po sedmé hodině večer a začínalo se stmívat,
tak jsme si nasvítili strom osvětlovacím stožárem. Kočku jsme chytili, snesli dolů a předali jejímu majiteli.
V měsíci dubnu nám byl také zakoupen dopravní automobil Ford Transit, který nahradí naši druhou
cisternu Liaz, která bude odprodána. Jedná se o de-

Včely přírodě, příroda včelám
Na spoustu občanů našeho městyse čekal v poštovní schránce počátkem dubna
balíček s barevným sdělením „Zachraňte
včely!“. Stejné balíčky dostaly i děti ve škole.
Projekt „Zachraňte včely“ vznikl za spolupráce místního včelařského spolku z důvodu špatné včelí pastvy
v Polešovicích. Účelem je podpořit přísevem vybrané
směsi rostlin, které by měly poskytnout částečně včelí
pastvu v období, kdy na katastru v Polešovicích kvete
minimum rostlin. Tímto přísevem pomůžete nejen včelám, ale i široké škále hmyzu, přes včely samotářky, čmeláky, motýly a další opylovače.
V posledních desetiletích se zcela změnila struktura zemědělství
a v důsledku toho se změnil i ráz
krajiny. Dříve na loukách kvetlo
mnohem více nejrozmanitějších
květin a také početný polní plevel
byl hojně obletován hmyzem. Tím
ubylo přirozené pastvy pro hmyzí
opylovače.
Polešovice jsou intenzivní zemědělskou krajinou
s malým podílem lesů. Luk a přírozených kvetoucích lokalit je zde také málo.

Důsledky jsou vidět, potravy pro hmyz je málo a mnoho hmyzu také hyne po chemických postřicích, mnohem
méně je vidět i motýly. Všeobecné ubývání hmyzu má
pak dopad na další živočichy v potravním řetězci, například na ptáky.
Kromě toho i mnozí majitelé zahrad u domů soutěží o co nejdokonalejší anglický trávník, ve kterém není
žádné místo pro kvetoucí květiny, takový trávník nemá
žádný užitek pro hmyz. Jen pomalu se mění představy,
jak má taková zahrádka u domu vypadat. Místo každotýdenního pocení se u sekačky by jistě potěšilo oko hezky
rozkvetlý záhon květin.
Ještě to ovšem nějaký čas
potrvá, než se bude mezi sousedy soutěžit o to, kdo na své
pestré louce u domu našel
vzácnější hmyz..
Tímto prosíme občany, aby
balíčky nevyhazovali a dle přiloženého osevního plánu vyseli toto malé množství na připravenou půdu. Je důležité si
uvědomit, že včela prospívá všem lidem svojí pílí v opylování rostlin. Děkujeme.
Včelařský spolek Polešovice
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Tříkrálová sbírka

Rikitanův memoriál

10. 1. 2015

7.2.2015

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.

Začátek měsíce února je pro
spoustu členů Junáka v okrese
Uherské Hradiště symbolem
zimního závodu dvoučlených
hlídek – Rikitanova memoriálu.
Tento rok se konal již 25.ročník
a od ranních hodin počasí naznačovalo, že to bude
velice soupeřivá sobota. Bezvětrné počasí, mírný
mráz, sníh a slunečno, co víc si přát. Na Staré Hutě
se sjelo 144 závodníků, což je 72 hlídek, v různých
věkových kategoriích. Nemalým počtem se účastnili i pořadatelé a dospělí vedoucí na pomoc v lese na
trati. Celkem závod čítal přes 200 lidí. Každá hlídka
vybíhá na trať značenou bílou nebo červenou barvou
a na stanovištích plní různé úkoly, mezi než patří vysilání a příjem morseovy abecedy, uzlování, rozdělávání ohně, odhad vzdálenosti a výšky, kimova hra na
paměť, hod na cíl, práce s busolou a azimuty, zdravověda, poznávání přírody, atd.. Důležité jsou nejen
body získané v závodě, ale i čas, za který hlídka celou
trať uběhne. Zvítězili všichni, kteří na závod jeli, porazili nejen sami sebe, ale i počasí a nástrahy přírody.
Ti nejšikovnější si pak odvezli putovní pohár, který
za rok zase vrací. Nejlepším umístěním v kategorii
mladších skautů za Polešovice byla hlídka Lukáš
Harenčák a Adam Suchánek, kteří obsadili krásné
třetí místo z desetičlenné konkurence ostatních hlídek v jejich kategorii. Ostatním našim hlídkám se dařilo různě, pohár letos nedovezl nikdo, zato si dovezli
spoustu zážitků a zkušeností do dalších závodů.

Pro sociální aktivity se v naší obci vybrala částka

49 840,- Kč
Děkujeme za ﬁnanční pomoc všem dárcům, koledníkům, vedoucím 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
(především na provoz Chráněného bydlení Ulita pro osoby
se zdravotním postižením na Velehradské třídě).

Výsledek TKS Městys Polešovice
Kč
2015
49 840,00
2014

42 649,00

2013

43 388,00

2012

43 918,00

2011

37 259,00

Jarní úklidová
brigáda městyse
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Vítání jara

22.4.2015

20.3.2015

Zavřeme na chvíli oči a představme si život pravěkých
lidí, třeba příběhy zﬁlmované podle Eduarda Štorcha.
Neznali plasty! Všechno co měli a vyrobili, dokázali dobře zužitkovat, nebo se časem v přírodě rozpadlo. Kdo měl
v pozdější době kovovou ozdobu, hrot oštěpu nebo nůž,
měl i postavení se svém kmenu. Čas se ale posunul, dneska máme všechno na co si vzpomeneme a dávno jsme zapomněli šetřit a dost jsme zlenivěli, plýtvání bereme jako
samozřejmost, pocit studu, že děláme nepořádek v přírodě
se vytratil. Jak jinak si totiž vysvětlit každoroční moře odpadků, které se uklízí a sbírají u cest, v příkopech a okolí?
Snažme se být lepší, i cesta k polešovské rozhledně vypovídá o tom, jaký mají vztah lidé k přírodě a svému okolí.
Středisková rada

Loňský rok nás počasí v tomto období pěkně potrápilo, někteří už nevěřili že Jaro přivítáme. Nezbývalo než se pro letošek nechat překvapit. V pátek kolem 16.hodiny se u junácké klubovny začaly scházet
děti a po chvíli se i s Morenama vyrazilo na Skalu.
Po náročně cestě bylo potřeba zahnat hlad opečením
špekáčků na připraveném ohni. Pak následovaly pohybové hry a hledání lístečků k přivolání Jara. Každý
si pak zkusil výrobu Moreny ze suché trávy a obřad
mohl začít. Děti v kruhu předčítaly básničky z papírků, obřadně spálily Moreny, a pak se rozběhly hledat
Jaro. Po nalezení a přinesení Jara si rozdělily poklad,
zazpívaly s doprovodem kytary písničky a s radostí se
rozešly domů. Letos to vyšlo na jedničku.

Polešovskej PRÉSEK

Svojsíkův závod Kunovský les
18.4.2015
Každý rok se po celé ČR na přelomu dubna a května konají jedny ze skautských závodů, lichý rok je znamením Svojsíkova závodu. Družiny skautek a skautů
okresu UH se letos vypravily do Kunovského lesa. Tam
pro ně skautské středisko Staré Město ve spolupráci
se středisky v okrese UH připravilo celodenní závody.
Naše středisko reprezentovaly dvě družiny skautů. Náročným úkolem v závodě bylo rozpohybovat bájné sochy
Moai, kdy se družina snažila přemístit jednoho svého
člena v dřevěném „áčku“ alespon do vzdálenosti 34 metrů. Pak následovaly další stanoviště, různě rozmístěné
po Kunovském lese. Družiny si vyzkoušely stavbu stanu z kosočtvercových plachet, tak jako to před 100lety

zkoušeli první Junáci, předvedly své dovednosti v práci
s busolou a mapou, snažily se dobře roztřídit odpadky,
dovedly si poradit s poznáváním dřevin, potrápily svoje
mozky ve skautské historii, správně ošetřily zraněné na
zdravovědě a zdolávaly další nastražené úkoly. Do 15:50
se musely družiny vrátit na start, kde se sečetly jejich
body získané na stanovištích a čekalo se netrpělivě na
vyhlášení. Někteří to stihli tak tak, jiní neprošli všechna
stanoviště, další byli podezřele rychlí. A výsledek ? Naši
první nebyli, dokonce ne ani druzí, ale je podstatné, že
se zúčastnili a ukázali ostatním střediskům, že konkurence dorůstá a za dva roky to bude velmi těsné.

DFS Polešovjánek
V neděli 3. května 2015 proběhl v areálu Základní
školy Polešovice 5. ročník Dětského folklorního odpoledne, které pořádalo Folklorní sdružení Polešovice- soubor Polešovjánek ve spolupráci s Městysem Polešovice.
Setkání dětských souborů je vždy výměnou zkušeností a navázání nových přátelství.
Děti z Polešovjánku si letos pozvaly dětské folklorní soubory: Kunovjánek z Kunovic, Klimentek z Osvětiman a Šohajek z Vlčnova. Soubory si sebou přivezly
i cimbálové muziky, které je doprovázely. Polešovjánek
doprovázela CM Oskeruše s primášem Ondřejem Gotwadem. Pořadatelům počasí vůbec nepřálo, stále přeprchalo, bylo chladno. Dospělí se aspoň zahřáli štamprlkou slivovice, nebo grogem.

Děti ze souborů však ani nepříznivé počasí neodradilo, s úsměvem předvedly, co se naučily, všechny byly
skvělé a všem to moc slušelo. Děti z Polešovjánku pod
vedením Michaely Otrusinové nejdříve zatančily „skočnou“, na závěr si připravily vtipné vystoupení na písničku Diskohrátky od Hany Zagorové.
Poděkování patří všem účinkujícím, jejich vedoucím,
kteří je na vystoupení s obětavostí a trpělivostí neustále připravují. Také velké díky všem, kteří se jakkoliv na
přípravě a organizaci podíleli. Bylo to příjemné, i když
chladné odpoledne, protkané muzikou, písněmi a tancem. DFS Klimentek z Osvětiman na oplátku pozval Polešovjánek na 3. ročník Folklorního festiválku.
Michaela Otrusinová, vedoucí souboru
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Co nového v základní škole
Školní rok se již dávno přehoupl do své druhé poloviny, prváčci v naší škole už nejsou nováčky a mnozí žáčci
se nemohou dočkat letních prázdnin.
 A jak ten náš poslední půlrok vlastně vypadal? Co jsme
prožili?
K našim již tradičním akcím patří rukodělné dílničky. Ty letošní se nesly v duchu předvánoční atmosféry.
A tak se celou školou linula vůně cukroví, vánoční melodie a sváteční nálada. Učitelé si spolu s rodiči rozebrali
průběh jednotlivých dílen, a tak šlo všem všechno pěkně
od ruky a nejen děti odcházely domů s náručí plnou rozmanitých výrobků.

slogan v názvu soutěže dodrželi do puntíku, o tom svědčí skvělá spolupráce nejen učitelů a žáků, kteří natočili
vtipné soutěžní video, ale i školy a rodičů, díky jejichž
trpělivému hlasování nám přibydou dva nové pingpongové stoly.

Ke svátečním okamžikům v našem školním životě rovněž patří každoroční ples pořádaný Sdružením
rodičů naší školy. Protože si rodiče umí zvolit schopné
zástupce, byl ples jako vždy skvěle zorganizován a opět
se vydařil. Navíc i letos byl zpestřen tanečním vystoupením žáků 9. třídy, u kterého mnohé z nás napadlo, že za
půl roku se s těmito žáky budeme loučit.
Stejně však jako se s někým budeme loučit, tak se budeme v září naopak vítat s žáky novými. A o kolik nás
bude příští rok více, to pomalu vyplývá na základě zápisu do 1. třídy, další akce, která se v naší škole uskutečnila na začátku února. Tentokrát budoucí žáčci procházeli pohádkovým světem, ve kterém například Růžence
ukázali, jak písničkou bojovat proti stoletému spánku, Kašpárkovi pak, kterak se zorientovat na pohádkové mapě. Nakonec jejich kroky směřovaly k panu
řediteli, který postupně přivítal přes 40 nových zájemců o vzdělání.
V naší školní kronice můžeme dále zalistovat k heslu:
Jeden za všechny, všichni za stůl! Jednalo se o soutěž,
díky které jsme mohli získat pingpongový stůl. Že jsme
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A máme tady jaro… Všechno se již zelená, kvete,
slunce zahřívá nejen chodníky, ale i nás. Hned je nám
lépe venku. Proto se i snažíme trávit vyučovací hodiny
co nejvíce ve venkovní učebně. Nebo si najdeme jiné
místo v našem překrásném areálu školního parku a zahrady, který postupně získává svou konečnou podobu.
Nutno dodat, že se vedení obce činí, aby se jejich malým
obyvatelům ve škole líbilo, a zvelebuje nejen školu, ale
také její okolí.
 A co nás ještě v letošním školním roce čeká?
Pokud opomineme projektové dny, mohou se školní
děti těšit na 2 větší akce. Tou první je škola v přírodě, kterou budou žáci 1. stupně trávit v námořnickém duchu na
Sidonii, tou druhou zase pro žáky 2. stupně vzdělávací
exkurze do Českého ráje. Rovněž nám končí dvouletý
mezinárodní projekt Partnerství škol Comenius, který
završíme návštěvou spřátelené školy v Turecku.
A potom již přijde dlouho očekávaný den spojený
s vysvědčením a dvouměsíční prázdniny.
 Ptáte se, jak se nám tedy u nás ve škole žije? Přijďte se
podívat, povyprávět. Třeba se i Vám zasteskne po školních škamnách a dostanete chuť si jen tak sednout a zavzpomínat. U nás jste vždy vítáni.
Kolektiv ZŠ Polešovice

Polešovickým nadělil atletiku koulař Jan Marcell
a partner projektu Atletika pro děti do škol
Základní škola v Polešovicích obdržela
v sobotu 28. března novou sadu atletických
pomůcek. Ta by měla nejen přímo v této základní škole, ale v celém regionu zpropagovat atletiku uzpůsobenou dětem z prvního
stupně. Slavnostního předání v Brně se zúčastnil jeden z nejlepších světových koulařů
současnosti, Jan Marcell. Akci zaštítila ﬁrma
Nestlé, která je od září minulého roku partnerem projektu Českého atletického svazuAtletika pro děti do škol.

jících
disciplínách:
překážkovém běhu,
slalomovém běhu mezi
kužely, frekvenčním
běhu, skoku dalekém
z místa, hodu pěnovým oštěpem a hodu
raketkou nebo míčkem
na cíl, dorazil i jeden
z nejlepších koulařů
současnosti, brněnský
rodák Jan Marcell. „Je
dobře, že už i malé děti
mají takovéto hezké
pomůcky. Já sám jsem
se dostal k atletice až
později a to díky soutěži Pohár rozhlasu,»
zavzpomínal na své
začátky sympatický
koulař.

„Jsme rádi, že tímto způsobem můžeme
dětem ukázat, že existuje i něco lepšího, než je
„sportování“ u počítače. Přejeme všem školám
a hlavně dětem, které budou sady využívat,
aby se jim atletiky šitá na míru školákům líbila. Vy učitelé, můžete mít dobrý pocit, že jste
nositeli a představiteli tohoto nového přístupu
k náplni tělesné výchovy na školách,“ vzkázal
za dárce pedagogům tiskový mluvčí Nestlé,
Petr Novák.
Přímo za polešovickou školu se pak
zúčastnily paní učitelky Renata Šimková
a Zuzana Nedorostková. „Máme velkou radost. Některé
pomůcky už známe a používáme je na hodinách TV, ale
především v atletickém kroužku. Další vybavení nám pomůže při pořádání každoročního Atletického čtyřboje, kterého se zúčastní i okolní vesnické školy a dále při pořádání
sportovního dne. Jsme zapojeni do několika sportovních
projektů - naše škola prostě sportem žije!“ uvedly paní
učitelky.
Slavnostního předání sad, které umožní dětem nácvik základů atletických dovedností v šesti následu-

Celkově
Nestlé
předala do vybraných
škol všech krajů Česka
14 atletických sad. První z nich obdržela už v listopadu
pražská škola Petřiny-Jih, osm dalších určených českým
krajům se předalo v Praze a pět zbylých sad nyní mají
i na Moravě. Předáním pomůcek došlo k naplnění jednoho ze závazků spolupráce projektu určeného dětem
z prvního stupně- Atletiky pro děti do škol a ﬁrmy Nestlé, která nový projekt ČAS podporuje od září minulého
roku.
Text: Pavla Pražáková Foto: Iveta Rudová
Atletika pro děti/ projekt Českého atletického svazu

Hodnocení akce HME Praha 2015
Den: 6.3.2015
Místo: O2 aréna Praha
Účastníci: 44 žáků 2.-9.třída
Pedagogický dozor: Mgr.Renata Šimková, Mgr.Zuzana
Nedorostková, Mgr.Radim Pikner, Mgr.Tomáš Kordula

probíhaly už od ledna – nakoupili jsme čepice, vlajky,
šály aj., vyfotili jsme náš fantým a poslali foto do Prahy.
Foto se moc líbilo a tak se objevilo 27.2.2015 v MF dnes,
také na oﬁciálních stránkách HME v atletice. Zbývalo
vyřešit cestu do Prahy, kde nám Leo expres poskytl slevu pro děti, za což moc děkujeme.

Díky projektu Atletika do škol, do kterého jsme se zapojili v září, jsme získali pro naši školu lístky na HME
v atletice 2015 v Praze. Lístky dostali děti z atletického
kroužku a také úspěšní sportovci naší školy. Přípravy

Konečně nastal vytoužený den – pátek 6.3.2015 a my
v 5.52 vyrazili s Leo expresem směr Praha. Jaké bylo
překvapení, když v Otrokovicích vlak zastavil a bylo
oznámeno, že spadlo trakční vedení a vlak nepojede,
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dokud se to neopraví. Nastal neuvěřitelný kolotoč, nikdo
nám nebyl schopen říct, kdy do Prahy dorazíme, bylo
potřeba volat Prahu kvůli lístkům do haly. Přestávali
jsme doufat, že HME uvidíme, protože jsme měli lístky
na dopolední program od 10 do 14 hodin. Naštěstí se
vlak po třech hodinách konečně rozjel. Do Prahy jsme
dorazili ve 12hodin. Ve velkém shonu jsme vyrazili do
metra a rychle do O2 arény, abychom alespoň kousek
z atletiky viděli. Tam na nás čekala paní Iveta Rudová,
která nám předala lístky a pomohla rychle se přemístit
do haly. Zasedli jsme mezi sportovce, roztáhli transparenty a snažili se, co nejvíce fandit a užít si zbytek
programu. Děcka byla šťastná alespoň za to málo. Ve
14 hodin jsme opustili halu, vyfotili se před O2 arénou
a vyrazili do nedaleké Harfy, kde probíhaly doprovodné
programy pro děti. Tady na nás čekalo velmi milé překvapení, paní Ivetě Rudové se podařilo sehnat pro děti
akreditaci na odpolední program. Takže zase v rychlosti
jsme pojedli a už jsme zase běželi zpět do haly. Při cestě
jsme se vyfotili s krtkem – maskotem šampionátu. Od
paní Rudové jsme dostali pro děti fanouškovské čísla, lízátka a také náramky a akreditační karty na krk. Odvedli nás na místa a pro všechny jsme ještě dostali obložené
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bagety. Opravdu neuvěřitelné, co paní I.Rudová dokázala a my ji za všechno mockrát děkujeme, naše štěstí
se ani slovy nedá vyjádřit. Je to opravdu člověk na svém
místě a zasloužila by si velkou medaili za ochotu, obětavost a nadšení. Odpoledne jsme si opravdu užili a věřte,
že nás bylo hodně slyšet. Děcka se dočkala také Pavla
Masláka v běhu na 400m, který se nakonec v sobotu stal
mistrem Evropy, shlédli také skok o tyči, běhy na 800m,
vrh koulí, běh 60m překážek aj. Atmosféra v hale byla
neuvěřitelná, pro děti to byl určitě velký zážitek. Takže
nakonec se vše v dobré obrátilo a z Prahy jsme odjížděli
i přes ranní šok nadšeni a spokojeni. Domů jsme se tentokrát vrátili včas, unavení z hektického dne, ale velmi
spokojeni.
Celý den byl velmi náročný, někteří poprvé vyrazili
vlakem, metrem. Všichni byli vzorní a ukáznění, kromě
vlaku nenastal žádný problém. Pro děti to byla velká zkušenost i motivace, že když člověk se o něco snaží a chce,
tak to dokáže, a nejen ve sportu. Určitě také pochopili,
že bez disciplíny to prostě nejde. Díky patří i kolegům za
ochotu a pomoc.
R.Šimková

Návštěva olypijské hlídky
Naše škola se přihlásila do celostátního sportovního
projektu „Sazka olympijský víceboj“. Za brzké přihlášení
jsme získali pro školu sportovní set v hodnotě 5000,- Kč.
Dalším krokem bylo plnění 8 disciplín – skok z místa (trojskok), běh 500m (1000m), T- běh, postoj čápa, sed-leh,
hod basketbalovým míčem, hluboký předklon a sprint na
60m. Žáci plnili disciplíny v hodinách tělesné výchovy, ve
sportovních kroužcích. Podařilo se zapojit celou školu, což
čítá 232 žáků. Naši nejmenší ještě navíc obdrželi sportovní knížky Čtyřlístku, ve kterých plní dalších 50 úkolů. Pro
všechny, kteří se projektu účastní, bude nachystána analýza jejich předpokladů a také sportovní vysvědčení.
Díky naší šikovnosti a obětavosti nejen žáků, ale
i učitelů se podařilo získat pro naši školu olympijskou
hlídku v čele s Jirkou Prskavcem, vícemistrem světa, evropským šampionem ve vodním slalomu. Ten den nastal
4.prosince 2014, kdy k nám hlídka kolem 11 hod. dorazila. Spolu s Jirkou Prskavcem přijel také Olda Svojanovský, dvojnásobný olympijský medailista ve veslování.
Vše se uskutečnilo v Sokolovně v Polešovicích za účasti
celé školy i pana místostarosty. Každá třída byla oblečena do triček určitých barev, které symbolizují olympij-

ské kruhy. Po úvodních slovech přišlo na řadu malé překvapení od nás, kdy si paní učitelka Vaďurová nacvičila
s žáky olympijskou znělku pro naše hosty. A potom už
hurá na soutěžení, kterého se účastnilo 20 vybraných
žáků, kteří tuto možnost získali za svůj přístup nejen ke
sportu. Soutěžilo se ve skoku, v běhu a hodu basketbalovým míčem i s olympioniky. Žáci byli odměněni drobnými dárky a tričkami. Po soutěžích proběhla beseda,
kdy všichni kladli nejrůznější otázky Jirkovi Prskavcovi
a Oldovi Svojanovskému. Na závěr proběhla autogramiáda a focení nejen s hosty, ale také s Pinďou ze Čtyřlístku, který celý program provázel spolu se skvělým
moderátorem.
Cílem celého projektu je děti i rodiče přivést zpátky
ke sportování a pohybu, který v dnešní době čím dál více
schází. Všem se program moc líbil, poděkování patří
nejen olympijské hlídce, ale také všem, kteří se na něm
nějakým způsobem podíleli. Už teď se těšíme na druhé
pololetí, ve kterém bude projekt pokračovat a snad se
nám podaří hlídku zase přivést k nám do Polešovic.
Renata Šimková
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Kateřinské zpívání – 22. listopad 2014 –
křest CD „Dycky sem si vybírala“
„Dycky sem si vybírala, ej mezi malinama,
všecky byly červeňučké, zelenú sem si vzala.“
A je to tu ! Drmolice z Polešovic vydaly své první
CD s názvem „Dycky sem si vybírala“. Křest spojený se
slavnostním programem jsme připravily na 4. Kateřinské zpívání. Hosty byly mužské sbory z Vlčnova a Ostrožské Lhoty, děti s MŠ a ZŠ Polešovice, Drmolice za
doprovodu cimbálové muziky Vinár s primášem Pavlem
Frantou. Pozvaly jsme všechny sponzory, kteří nám
na vydání CD přispěli. Sokolovna doslova praskala ve
švech, tolik diváků jsme na Kateřinském ještě neměly.
Program se všem moc líbil, kmotry CD se stali Paedr.
Jiří Jilík, spisovatel a publicista, který nám napsal krásné Vyznání lásky do bukletu CD a Ing. Michal Zapletal,
starosta městyse.
Věřte, že jsme do CD vložily hodně energie, spoustu
času, ale také hodně radosti ze zpívání. Přály bychom si,
aby pro vás bylo CD pohlazením a potěchou.
Po slavnostním programu proběhla beseda u cimbálu – zpívalo se a tančilo dlouho do noci, mnozí hosté
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i účinkující si celé odpoledne i večer náležitě užili a Drmolice usínaly spokojeně. Povedlo se!
CD putovaly i do daleké ciziny. Připojuji několik
ohlasů:
Pan Stanislav Schottl, Limhamn – Švédsko
Moc vám děkuji za CD, kde Drmolice zpívají. A jak zpívají !!! U nás se asi vždycky v každé generaci rodí děvčata,
co krásně zpívají. Dcera tu obálku přinesla a sedla si naproti mně. Když cimbálová muzika začala hrát, tak jsem
měla si v očích slzy. Viděl jsem, že i dcera i utírala oči. Bylo
to veliké štěstí vás poslouchat. A to naše nářečí !! Dobře
již neslyším, ale slyšel jsem naše polešovské výrazy, naše
nářečí. To mne udělalo velice šťastným. Tož, pozdravujte
všechny pro mne neznámé zpěvačky. A tu, která tak krásně
naším nářečím vyprávěla o tom, co se děje u Vás.
Za Drmolice
Dobromila Krysová

Drmolice na Moravském plese v Praze
aneb Jak jsme dobyly naši matičku stověžatou
„Tož, děvčata, když jsem vás poprvé viděl na Slavnostech vína v Hradišti, jak šlapete zelé, hned jsem si
řekl – tyto děvčice by měly dojet na náš Moravský ples
do Prahy, právě toto tam potřebujeme. A vy jste nezklamaly“, tak se s námi v pozdní noci loučil pan Říha, vedoucí Slováckého krúžku v Praze, který už v 19. století
založili moravští umělci v čele s Jožou Uprkou.

zem máme kolem sebe houf vděčných posluchačů. Mít
s sebou klobouk, tak i něco vyděláme.

Ale prozatím jsme na úplném začátku. Je sobotní
odpoledne 21. února a my stojíme před Národním domem na Smíchově, krásné secesní budově postavené
počátkem 20. století. Je zamčeno, všude mrtvo a pusto.
Ale přece nás tu někdo čeká – Petr a Marta, fotoreportér a redaktorka z Mladé fronty Dnes, kteří nám budou
celý den i celou noc v patách a měli by o nás napsat
do novin. No že budeme tak slavné, to jsme opravdu
nečekaly.

teda bude nějaká rarita. Nebyla. Ze Žandáru se vyklubali kluci od nás z Hradišťska a Brodska, muzikanti tělem
i duší, takže společnou zkoušku dáme „na první dobrou“ a můžeme se jít dát do gala.

Děvčice, přece jsme si chtěly zazpívat na Karlově
mostě! Tak rychle nábřežím Vltavy nejprve na Střelecký ostrov udělat pořádnou fotodokumentaci a pak
přes Kampu na Karlův most. Není tu sice k hnutí, ale
najdeme si místečko, a když zvesela zanotujeme, rá-

Ale už je čas vrátit se na Smíchov. Je třeba se „ubytovat“, vybalit kroje a taky rychle najít muziku Žandár,
která nám dnes byla přidělena a doprovodí nás při našem půlnočním vystoupení. Cimbálovka z Prahy – to

Národní dům se pomalu, pomaloučku zaplňuje. Ještě
půl hodiny před začátkem to vypadá, že účinkující budou hrát přesilovku, ale během pár minut je najednou
plno. Dechová hudba Šarovec z Hluku zahraje slavnostní fanfáru a už kráčíme hlavním sálem v čele krojovaného průvodu. V krátkém představení zazpíváme dvě
písničky, a když se kdesi zapomene soubor Žerotín ze
Strážnice, který má vystoupit po nás, akčně zaskočíme
a přidáme ještě jednu písničku navrch. Pro nás žádný
problém....
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KULTURA
Ale už se blíží půlnoc
a s ní naše hvězdná hodina,
zlatý hřeb celého plesu. Tak
rychle převléct do pracovních krojů, připravit mísy
na praní a do práce, ať Praha
vidí, jak jsou děvčice ze Slovácka pracovité. Do hlavního sálu vtrhneme jako uragán, Žandár nás brilantně
doprovodí a už to frčí, už to
lítá. Hrneme to na Pražáky,
ani jim nedáme vydechnout.
Sotva dozpíváme, rozpoutá
se hotové peklo, obecenstvo tleská, ječí, píská, dupe
a celkově bouří tak, že se
Národní dům otřásá v základech. Drmolice, my jsme
to dokázaly!
A pak už se rozjíždí zábava. V každém sále, salonku
i koutě někdo hraje, zpívá, tančí nebo alespoň podupává
nohou do rytmu. Míchá se dechovka s cimbálem, Slovácko s Horňáckem a Hanou, verbuňk s karyčkami, víno
se slivovicí, každý si najde to svoje.
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„Víte, děvčice, ještě něco
vám musím říct. Oni ti Pražáci jsou velice nároční a rozmazlení a hned tak něco nepřijmou. Ale tak nabitý hlavní sál o půlnoci a takové ovace - to jsem tu opravdu ještě
nezažil. Tak šťastnou cestu domů!“
Za Drmolice Eva Míšová

Dětský folklorní soubor Polešovjánek na 5. ročníku Dětského folklorního odpoledne v Polešovicích 3. května 2015

Týmy 1. FC Polešovice se svými trenéry

Polešovskej PRÉSEK

29

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Návštěva HME v atletice v Praze

Paní učitelky Nedorostková a Šimková s koulařem Janem Marcellem

Olympijská hlídka na sokolovně s Jirkou Prskavcem a Oldou Svojanovským
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Ples SR zahájili žáci deváté třídy polonézou

Den Země - brigáda u rybníka a u kostela

Zápis dětí do první třídy
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Drmolice
na Moravském plese v Praze

Kateřinské zpívání - křest CD Drmolic „Dycky sem si vybírala“
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