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Slovo starosty

Vážení a milí občané,

všechny Vás srdečně zdravím. Rád bych zhodnotil letošní rok, co se nám podařilo z hlediska
investičních akcí. Každým rokem máme v plánu udělat kus nové silnice. V loňském roce to
byl kompletní asfaltový povrch včetně nových obrubníků v ulici Maruše, který jsme
v letošním roce dokončili. Také bylo dokončeno předláždění části této silnice ze žulových
kostek. Poslední co je nutné ještě dokončit na této silnici v Maruši je celková rekonstrukce
nového mostu přes polešovický potok. Tento most je nyní ve fázi přípravy projektové
dokumentace.
Další kompletní rekonstrukci silnice jsme začali v letošním roce na Zbořisku. Proinvestováno
tam bylo zatím 1,5 milionu korun. V jarních měsících příštího roku bychom rádi tuto silnici
dokončili. Týká se to hlavní ulice na Zbořisku, její boční uličky by se plánovaly vždy podle
finančních možností obecního rozpočtu. V příštím roce plánujeme také nový asfaltový povrch
na části ulice Suchý řádek. Tato ulice je komplikovaná tím, že její jedna část je betonová a
druhá část je z betonových panelů, které se musí buď odstranit, pokud budou nestabilní, nebo
ofrézovat tak, aby vznikla stejnoměrná vrstva budoucího asfaltového povrchu minimálně 6
cm.
Další akcí letošního roku bylo vybudování parkoviště před mateřskou školou ze zámkové
dlažby. Veškeré práce včetně nové kanalizace pod tímto parkovištěm jsme vybudovali
s pracovníky úřadu městyse. Toto parkoviště má sloužit především pro rodiče dětí z mateřské
školy. Parkování na silnici bylo velmi nebezpečné, hlavně při vystupování dětí z aut. Dále
jsme s našimi pracovníky úřadu městyse vybudovali kus nového chodníku na ulici Vinařské,
kde bychom rádi v dalších letech pokračovali. Také jsme celkově zrekonstruovali další část
chodníků na hřbitově a to pod kaplí a boční část chodníku, kde jsou uloženy kontejnery na
hřbitovní odpad. Také jsme tam přidali tři nová světla veřejného osvětlení . Současně jsme
nechali zrekonstruovat 130 let starý litinový kříž, který byl prasklý, začal se nebezpečně
naklánět a hrozilo, že se může převrátit a někoho zranit nebo poškodit okolní pomníky. Kříž
byl značně zkorodovaný a jeho základ byl už velmi zvětralý, proto jsme museli udělat i nový
železobetonový základ. Kříž je kompletně pozinkovaný a nastříkaný černou kovářskou
barvou, tělo Krista je ošetřeno speciálním nástřikem. Popraskané části, které už nedaly opravit
se musely nechat odlít v brněnské slévárně. Celá oprava vyšla na 200 tis. Kč. Protože jsme
s touto investicí v letošním roce nepočítali, platba za tuto rekonstrukci po dohodě s panem
Petrem Kučíkem, který jako umělecký kovář tuto rekonstrukci prováděl se svým synem, bude
provedena až koncem ledna příštího roku. Rádi bychom vyhlásili po novém roce veřejnou
sbírku na tuto opravu. Pokud budete chtít , můžete přispět jakoukoliv částkou na speciální
účet u Poštovní spořitelny nebo přímo v pokladně úřadu. Vše bude zveřejněno na úřední
desce a webových stránkách městyse Polešovice.
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Co se týká větších dotačních akcí, tak jsme v letošním roce uspěli ve třech dotacích. Za prvé
je to „Rozhledna lesoparku Skala Polešovice“, kterou jsme začali stavět v září a byla
dokončena nyní 6.prosince. Jméno dostala po odrůdě révy vinné, kterou vyšlechtil ing. Václav
Křivánek, jako poslední odrůdu zapsanou do odrůdové knihy – tedy Floriánka. Výběrové
řízení vyhrála firma Teplotechna Ostrava. Celkové náklady byly 2,5 mil. Kč. Dotace ze
Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) je 80% z celkových uznatelných nákladů.
Ze stejného dotačního titulu jsme získali dotaci, která se bude realizovat v příštím roce pod
názvem „Stezka lesoparku Skala Polešovice“. Součástí tohoto projektu je vybudování
kamenných chodníků k této rozhledně. Celkové náklady jsou ve výši 1,2 mil. Kč a dotace ze
SZIF je také 80%. Tato stezka bude včetně schodiště jak ze spodní části od hřiště na Skale,
tak z horní od asfaltové cesty. Součástí dotace je i parkoviště pro auta, altány, lavičky, stojany
na kola, odpadkové koše a také informační panely. Na vše bude použito akátové dřevo.
Slavnostní otevření rozhledny přesuneme až na příští rok v létě, kdy bude vše dokončeno a
přístupové chodníky dodělány. Lesopark Skala a rozhledna Floriánka bude sloužit všem
občanům Polešovic, ale i turistům, kteří k nám zavítají.
Další získanou dotací je projekt „Zavedení separace odpadů v městysi Polešovice“. Tato
dotace je určena na nákup nového nákladního auta s hákovým nosičem, lisovací nástavby na
svoz separovaného odpadu, tedy papíru, skla a plastů. Součástí je také pořízení 45 kusů
plastových 1100 litrových kontejnerů a 5 kusů velkých kovových kontejnerů na bioodpad.
Celková investice je 4,1 mil. Kč a získaná dotace ze Státního fondu životního prostředí je
90% nákladů. Auto i kontejnery máme u nás na dvoře, je to MAN 13.250 4x4. Na jaře
bychom vrátili všech 17 plastových kontejnerů firmě OTR, za které platíme nemalý nájem a
budeme mít po obci rozmístěno 45 nových vlastních kontejnerů, které budeme sami vyvážet
podle potřeby a naplněnosti, tím ušetříme nemalé finanční prostředky. Dále všem občanům
rozdáme po novém roce do každé domácnosti 3 plastové pevné velké barevné tašky právě na
tento tříděný odpad. Samozřejmě tyto tašky dostanou i do ZŠ a MŠ, kde se děti už od malička
musí učit jak tento odpad třídit. Apeluji tedy i na vás občany, abyste co nejvíce využívali tyto
tašky a třídili odpad a tento odpad odnášeli do kontejnerů nebo na sběrný dvůr. Samozřejmě
zachováme i pytlový svoz plastů jedenkrát za měsíc, který budeme provádět s našimi
pracovníky. Pokud budeme všichni třídit odpad, cena za popelnice se nebude zvyšovat a může
být klidně i nižší, přestože stát zdražuje poplatky za uložení na skládku a zvyšuje DPH.
Třetí dotace byla na výstavbu dětského hřiště v areálu kina Panorama.
Příště vás budu informovat o investičních akcích, které budeme realizovat v roce 2014 a také
jaké zajímavé dotace jsme získali. Přeji všem občanům pohodové, klidné vánoční svátky, ať
je prožijete v kruhu rodiny a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2014.

Ing. Michal Zapletal
starosta

-10-

Polešovskej prések

prosinec 2013

Kolik občanů mají Polešovice
Často se občané dotazují, kolik obyvatel žije v Polešovicích. Tento počet se mění. Lidé se
rodí, umírají a stěhují. Přesný počet nejde říct nikdy. Nevíme, kdo se právě někde narodil
nebo zemřel. Počet našich občanů se pohybuje kolem dvou tisíc. K 1. 1. 2013 bylo 2006
obyvatel a ke konci listopadu máme 2015 obyvatel.
K dnešnímu datu se nám narodilo 22 nových občánků a na věčnost odešlo 16 osob.
K častým dotazům občanů patří informace o číslování domů. V současné době se musí
každému zkolaudovanému domu přidělit nové číslo popisné. Pokud se starý dům zbourá a na
jeho místě se postaví nový, musí se mu dát číslo nové a staré se zruší. Tak nám vzniká řada
prázdných čísel. Ale od 1.7.2010 platí nový zákon a musí to tak být. Čísla se musí dávat
chronologicky za sebou. Poslední přidělené číslo v Polešovicích je č. p. 794.
Upozornění pro občany, kteří si vyřizují nový občanský průkaz nebo cestovní pas
Občanské průkazy a cestovní pasy se vyřizují v Uherském Hradišti, Protzkarova 33,
2. podlaží (budova bývalého katastrálního úřadu).
Důležité!!!!!
Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů je vlastník
nemovitosti povinen na svůj náklad označit budovu číslem popisným a udržovat je
v řádném stavu. Proto prosíme, aby domy byly čísly popisnými označeny. Ještě
doporučujeme, aby každý dům měl na viditelném místě schránku pro doručení pošty.

Zdenka Verbíková, matrikářka

Vinařské slavnosti v Polešovicích s vyhlášením soutěže TOP Víno Slovácka 2013
V soutěži „TOP Víno Slovácka 2013“, Zlínský kraj, byla hodnocena vína ze sklizně roku
2012. K hodnocení bylo předloženo 98 vzorků vína, z nichž 74 představují bílá vína, 12
vzorků červená a 12 vzorků růžová vína. K příjemné atmosféře vyhlášení přispělo krásné
počasí, vystoupení místních účinkujících a pozvaných hostů. Ochutnávku dobrého vína
provázely písničky a pohoda mezi návštěvníky nejen v areálu školy, ale také v sklepích na
ulici Vinařská.
Vítězná vína
1. Aurelius, Šlechtitelská stanice vinařská Polešovice
2. Ryzlink rýnský, Ing. Jaroslav Vaďura, Vinařství Vaďura, Polešovice
3. Rulandské bílé, Drobilovo víno, R. Drobil, Polešovice
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Dne 5. ledna 2013 uplynulo sto let od narození P. Františka Míši - Domina.
Když slavil padesát let kněžství Josef Zvěřina, ve svém děkovacím projevu řekl: „Ve
třináctém roce se narodili samí významní lidé: Já, prezident Husák a Dominus."
Na Domina mám spoustu vzpomínek, protože to byl můj představený, můj profesor na
teologii, můj provinciál a především můj otec. Neuděloval jen rady, ale zvláště v posledních
letech života i rád naslouchal a tázal se na názor. Vážil si upřímnosti a spolehlivosti. Když se
o ní přesvědčil, pak dokázal svěřovat úkoly. Dělal jsem vše pro to, abych ho nikdy nezklamal,
abych splnil každý úkol, kterým mě pověřil. Sám pokaždé dodržel slovo.
Zdaleka jsem nebyl tak odvážný a statečný jako Dominus. Kdykoliv byl za totality volán
státní tajnou bezpečností na výslech, nikdo z nás neměl obavu, že by něco prozradil a tím
někomu ublížil. Estébáci věděli, že je provinciálem, volávali si ho na pohovory i tenkrát, když
už provinciálem byl Láďa Vik. Nikdy před nimi nedal najevo, že provinciálem už není, takže
Láďa po celou dobu dvanácti let vedení provincie nebyl volán na pohovory. Předtím ano, ale
to se týkalo jeho činnosti u kardinála Trochty v Litoměřicích, kde byl jeho osobním
sekretářem.
Za primiční heslo si Dominus zvolil citát z Bible: „Knot doutnající neuhasíš a třtinu
nalomenou nedolomíš." Jakmile se dověděl, že některý spolubratr začíná kolísat a
pochybovat o svém zasvěcení, vždy spěchal povolání zachránit a všemožně pomoci. Tuto
službu vztahoval i na diecézní kněze. Tím se stalo, že během
období, kdy byl hlavním zodpovědným za provincii, přestože
v té době bylo velice tvrdé pronásledování a zavírání
řeholníků, nebyly skoro žádné odchody, spíše naopak:
salesiánů přibývalo.
Když za ním přišel někdo, kdo projevil zájem zařadit se
mezi nás, on ho hned neobjímal, ani nesliboval žádné výhody.
Spíše naopak. Říkal: "Nemohu ti slíbit snadný život. Spíše
musíš počítat s tím, že tě dříve či později objeví, že tě pak
vyhodí ze školy nebo ze zaměstnání,že tě mohou i zavřít do
kriminálu. Ale jestli jsi přesto rozhodnut pracovat s námi i s
těmito riziky, pak tě upřímně vítám.
Salesiáni měli po válce teologické učiliště v cisterciáckém klášteře v Oseku. Dominus
byl ředitelem, dalšími profesory byli jeho spolužáci Josef Novosad, Emil Škurka. Vojtěch
Basovník a Štěpán Vandík byli jeho spolurodáky z Polešovic. Dovedli spolu výborně
spolupracovat a mít se rádi. V roce 1949 vydali biskupové ostrý pastýřský list, který
odsuzoval nezákonné zásahy komunistů do života věřících a církve. List rozváželi tajně
biskupští kurýři. Bezpečnost se to dozvěděla a estébáci objížděli fary a pod hrozbou vězení
zabavovali a zakazovali veřejné čte ní v kostelech. Naši profesoři měli na starost pastoraci
farností celého kraje: Teplice, Bílinu, Duchcov, Litvínov, Hrob a vesnice v okolí. Jen ředitel
Dominus žádnou faru neměl. Byl představeným komunity, staral se především o ni, aby v
ní byla rodinná pohoda. V neděli naši profesoři pastýřský list četli, za to byli odsouzeni a šli
do vězení. Když se pak vrátili, Emil Škurka při různých příležitostech komentoval Dominovo
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ředitelování slovy: „Náš pan ředitel si to doved I zařídit. Aby neměl s námi žádné starosti,
poslal nás všechny do vězení. Neměl žádnou farnost, nemusel číst pastýřský list. Sám si pak
mohl doma dělat, co chtěl, zatím co my jsme trpěli." Dominus se doved I nad podobnými
projevy upřímně smát, protože věděl, že jeho věrní profesoři si jen dělají legraci.
V dobách komunistické perzekuce, když naše činnost byla hodno cena jako protistátní,
jsme museli dělat všechno tajně, nemohly se vystavovat doklady o slibech, o svěceních a
podobných rozhodnutích. Dominus rozhodoval na svou zodpovědnost. Budoucnost mu dala
za pravdu, nedalo se čekat až nastanou vhodné podmínky, budoucnost se nejevila růžově a
nadějně. A tak Dominus ledacos dispenzoval a rozhodoval, aby život provincie pokračoval
dál. Například vyhlásil: „Kdo začne o víkendech studovat teologii na společných setkáních,
tomu zaručuji, že za pět let bude vysvěcen na kněze."
Tito studující se setkávali nejčastěji na farách statečných spolubratrů, říkali si vágoši, od
latinského vagus - tulák, toulavý. Emil Škurka Míšovi při setkáních zase v legraci hrozil:
„Však počkej, až to praskne a až se bude dávat všechno do pořádku, ty si přijdeš na své, budeš
se válet v exkomunikacích." Škurka byl výborný profesor práva, byl členem právního
poradního sboru papeže, moc dobře tedy věděl, co nebylo podle církevního práva, ale nedalo
se to v těch dobách jinak dělat. Dominus se nad podobnými připomínkami jen smál a Emil
častokrát rovněž. Vždycky stál za ním.
Když nastalo v roce 1968 politické uvolnění, takzvané Pražské jaro, Dominus se dostal do
Turína. Tam byl správcem nad zásobo váním našich misií Dominův žák Vítězslav Taťák, v
salesiánském světě byl znám pod jménem don Vittorio. Provedl Domina našimi velkými
nakladatelstvími, kde byla spousta výborné literatury, o které se nám ve vlasti ani nesnilo. Domina zajímala především biblická literatura, byl profesorem Písma. Taťák mu řekl,
ať si vybere, co chce, všecko zaplatí, i mu to pomůže dopravit po různých návštěvách do
republiky. Když se vrátil, tázal jsem se ho, co si při vezl. Odpověděl: „Toho, co by mě
zajímalo, bylo mnoho. Nevzal jsem si nic, protože jsem si
uvědomil, že by mě knihy sváděly ke studiu, a to by bylo
na úkor mých povinností vůči spolubratrům."
Podobně se zachovaI, když se za totality hledali mezi
biblisty odborníci, kteří by pomohli k novému
ekumenickému překladu Bible. Z protestantské strany
jich bylo dost, z katolické byl jen redemptorista Adámek.
Věděl o kvalitách Domina a zval jej ke spolupráci. Velice
rád by se na překládání podílel, ale zase odmítl, protože
jeho povinností byla starost o život salesiánů a
pokračování díla.
Rád bych zde připomenul některé jeho odpovědi z rozhovoru do Salesiánské rodiny při
příležitosti jeho osmdesátky v lednu 1993:
Jak jste se dozvěděl o salesiánech?
Vlastně jsem o nich nevěděl nic. Když jsem v roce 1925, měl jsem dvanáct roků, uslyšel, že
někteří moji spolužáci odjíždějí do Itálie, svedla mne exotika. Také jsem za- toužil dostat se
do ciziny, k moři, do Alp, do země, kde rostou pomeranče a kdovíco jiného. Řekl jsem:
Jedu taky! Teprve později jsem ocenil moudrost rodičů. Souhlasili. Cesta a způsoby, jakými
volá Bůh, jsou velmi rozmanité.

-13-

Polešovskej prések

prosinec 2013

Co nejvíce oceňujete u mládeže?
Touhu a schopnost obětovat se pro druhé a pro Boží království, odvahu do života a zápal pro
ideály, které pokládá za správné.
Kdy jste se cítil jako salesián nejšťastnější?
Stále. Vždy.
Prozradte nám nejdramatičtější chvíli svého života?
Nebylo dramat. Všechny dny byly sváteční, některé méně, některé více. V řeholním
salesiánském životě nemohou přece existovat všední dny.
Když se setkáváte s mládeží, co jí nejvíce doporučujete?
Gaudele in Domino - Radujte se v Pánu, a to, co obsahuje salesiánská epištola svatého Pavla
Filipským ve čtvrté hlavě.
P František Dominus Míša zemřel 3. března 2005 v Hradci Králové a pohřben byl 12.
března 2005 v rodných Polešovicích.
zdroj: salesiánský magazín 2013/1

P. Jaroslav Kopecký

Vzpomínka na ing. Václava Křivánka
Dne 2. září letošního roku jsme si připomněli nedožité 85. výročí narození významné
osobnosti šlechtění révy vinné – ing. Václava Křivánka. S kolegou ing. Aloisem Tománkem,
který letos vstoupil mezi padesátníky a byl jeho bezprostředním pokračovatelem,
spolupracovníkem a spoluautorem některých odrůd révy vinné, jsme se vydali dne 18.
prosince 2008 navštívit pana inženýra Křivánka do jeho domu. Byla to naše poslední návštěva
před jeho úmrtím. Zavzpomínali jsme na dění na Šlechtitelské stanici, u nás v Polešovicích,
kde oslavenec strávil celý aktivní život. Jeho nejmilejší kulturou byla réva vinná. Oblíbenou
odrůdou ing. Křivánka bylo Sylvánské zelené, které kdysi rostlo na stanici v Zadních
Růžených a pan inženýr si ji přeštěpoval do své vinice.
Naše debata byla tehdy přerušena domluveným telefonátem
z rádia Český rozhlas, které chtělo vyslat do éteru povídání o odrůdě
Sevar, která byla v tomto roce povolena. Sevar sice kdysi dávno
nakřížil právě ing. Křivánek, ale zapsání do Státní odrůdové knihy
v roce 1992 se nezdařilo kvůli rozpadu federální republiky. A tím
pádem se rozpadlo i zkoušení odrůd. Proto jsme odrůdu Sevar
přihlásili s ing. Aloisem Tománkem v roce 2002 na Státní odrůdovou
zkušebnu ÚKZÚZ v Oblekovicích a povolena byla v roce 2008.
Při naši návštěvě, kdy pan ing. Křivánek už nebyl zdravotně
v pořádku, jsme si řekli, že se vždy před vánocemi sejdeme a

-14-

Polešovskej prések

prosinec 2013

popovídáme si. Už se tak nestalo, protože pan
inženýr nás navždy opustil 24. února 2009.
Nedávno jsem našel v archivu vzácnou
fotografii tří šlechtitelů- odchovanců, „školy
Doc. Blahy“, ještě ze společného státního
podniku Oseva Brno, na které je trojice
tehdejších šlechtitelů - ing. Jaroslav Horák
/autor André/, ing. Josef Veverka /autor odrůd
Pálava a Aurelius/ a náš oslavenec ing. Václav
Křivánek /autor a spoluautor odrůd Muškát
moravský, Amos, Olšava, Vitra, Pola, Sevar,
Floriánka a více jak 100 klonů révy vinné/ .
Tolik článků, přednášek a tolik slov o révě vinné a vínu, co pan inženýr pronesl, by vyšlo na
několik dílů encyklopedie.
Ve vzpomínkách žije stále s námi, radí nám a pomáhá v práci. Jeho jedno z krásných hesel
bylo, že když přišla jakákoliv krize, nejvíce jsem pracoval.
RNDr. Zdeněk Habrovanský, Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

Kdo nic nedělá, nic nepokazí aneb Když zvon pláče.....
Je středa 13. března večer. Zvony celého světa oznamují radostnou zvěst
o zvolení nového papeže Františka. Zvoní i všechny svatovítské zvony. A kdo ví a dobře se
zadívá, uvidí ve společnosti velkolepého Zikmunda i tři nové zvony
s pečetí Polešovic. Hlasy zvonů se proplétají v jedinečné harmonii a najednou
– najednou začínají zpívat. Ale napadlo Vás někdy, zda zvon umí i plakat?
Dlouho nebylo ve slévárenské dílně Mistra Trubače tak plno jako v pátek
22. března. Už od 4 hodin se postupně scházejí pomocníci, přátelé, zvědavci. Nejváženějšími
hosty jsou ovšem farníci z Velkých Těšan, malé obce, kdese rozhodli pořídit nový zvon
do kaple sv. Floriána. A jejich přání má právě splnit Dan Trubač. Jak sám říká, dosud odléval
jen pětikilové zvonečky, ale osmdesátikilový zvon - panečku, to už je výzva! V poledne
přichází ten nejočekávanější okamžik dne. Vše je ještě několikrát přepočítáno a pečlivě
zkontrolováno. Slévárna je plná lidí, nervozita by se dala krájet. Zběsilý tlukot srdcí všech
přítomných přehlušuje i skřípění jeřábu, který přiváží teglík s rozžhavenou zvonovinou
k formě zvonu uložené v písku. Teď! Zvonovina teče do formy, napětím nikdo nedýchá,
ale.....ale něco je špatně, zvonovina nevyplnila celou formu. Teď měl znít dílnou nadšený
jásot, místo toho tu vládne mrtvolné ticho. Tolik úsilí, tolik příprav, tolik práce a …..nic.
V pozdním odpoledni zůstávají už jen nejvěrnější. Přichází nejsmutnější okamžik dne – zvon
je třeba vyzvednout z písku, zjistit, kde se stala chyba a následně rozbít. Na řadu přicházejí
kladiva. Zvon se otřásá pod mohutnými údery - a bezmocně pláče. A my pláčeme s ním.
Úsloví o tom, že kdo nic nedělá, nic nepokazí, je jistě pravdivé. Ale snad by se patřilo
dodat, že kdo něco pokazí, nesmí se vzdát. Musí vstát, otřepat se a zkoušet to znovu a znovu.
Bohulibé dílo se nakonec přece musí podařit. A podařilo se! První zvon v Polešovicích byl
v dílně Mistra Trubače odlit ve středu 4. dubna v 7 hodin ráno. Váží 80 kg, jmenuje se sv.
Cyril a Metoděj a ve Velkých Těšanech byl za veliké slávy vysvěcen v sobotu 4. května
odpoledne. A my všichni věříme, že tento zvon bude vždycky jen zpívat.
Eva Míšová

-15-

Polešovskej prések

prosinec 2013

Sbor dobrovolných hasičů - ohlédnutí za rokem 2013
Během letošního roku zatím naše jednotka zasahovala u šesti událostí, pořádala 120. výročí
založení SDH, z letošních zásahů byl nejvýznamnější požár skladu elektroniky ve
103. budově v bývalém areálu Svitu ve Zlíně.
Zásahy do listopadu 2013
9.1.2013

Požár

Zlín

18.3.2013

Požár

Polešovice

10.7.2013

Požár

Polešovice

25.7.2013

Technická pomoc –
odčerpání
Technická pomoc –
odstranění spadlých
stromů
Požár

Polešovice

4.8.2013
18.6. 2013

Vážany
Moravský Písek

Akce pořádané sborem dobrovolných hasičů :
25.5.2013 byly na programu oslavy 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů
v Polešovicích. Začalo se průvodem hasičské techniky, kdy se postupně představovaly
jednotlivé automobily a zúčastněné jednotky. Poté pokračoval program fiktivním zásahem na
budovu sokolovny. Ukázka obsahovala hašení s historickou i současnou technikou, stříhání
automobilu až po hašení automobilu pěnou.
21.9. 2013 byl sběr železa pro potřeby zásahové jednotky. Tímto ještě jednou děkujeme všem
občanům, kteří nám železem přispěli.

Další činnosti jednotky:
Během roku probíhala údržba cisteren LIAZ CAS 24 a také CAS 24 Tatra 815. Probíhal
součinostní výcvik s jednotkou HZS Zlínského kraje na požární stanici v Uherském Hradišti
zaměřený na záchranu osob a sebezáchranu. Dále se někteří členové zúčastnili kurzu na
získání osvědčení nositelů dýchací techniky a strojníků.

-16-

Polešovskej prések

prosinec 2013

Požár skladu elektroniky ve 103. budově v bývalém areálu Svitu ve Zlíně.

Dne 18.3. 2013 byl jednotce vyhlášen poplach, vyjela k požáru klestí v areálu pískovny. Po
příjezdu bylo zjištěno, že se znovu vznítilo klestí pálené obecními zaměstnanci. Na místě
jednotka nasvětlovala místo a počkala na obecní nakladač, který požářiště rozhrabal a nechal
vyhořet

.
Na Velikonoční pondělí v jednu hodinu odpoledne jsme vyjeli k vyproštění zapadnutého
osobního automobilu, který sjel z cesty mezi obcí Polešovice a Tučapy ( v zatáčce pod
kapličkou ) . Místy bylo nafoukané více než metr sněhu.
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Dne 10.7.2013 jednotce vyhlášen poplach mělo se jednat o požár trávy. Po po příjezdu bylo
průzkumem zjištěno, že se jedná o požár rozvaděče fotovoltaické elektrárny. Požár byl
zlikvidován za použití 2ks hasících přístrojů CO2 a 1ks práškového hasícího přístroje.

Odčerpání vody ze sklepa restaurace. Bylo použito 8ks ponorných čerpadel. Požár trávy
kolem železniční trati směr Moravský písek.

Květnový součinostní výcvik v Uherském Hradišti.
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Fotky ze 120. výročí založení SDH

Ježíšek v mateřské škole.
Každý z nás alespoň jednou v životě zatoužil vrátit se do doby, kdy byl malým dítětem.
Poslouchat za dveřmi, zda neuslyší zvonit kouzelný zvoneček a pocítit to malé napětí, jestli letos
Ježíšek přinese moje tajné přání. Děti a paní učitelky v mateřské škole Polešovicích mají to štěstí,
že to čekání prožívají hned dvakrát, jedenkrát v mateřské škole s dětmi a pak doma se svými
nejbližšími. Ani letos tomu nebylo jinak a děti se mohly potěšit ze spousty nových her, hraček a
prožít kouzelné dopoledne provoněné vánoční atmosférou. A to nebylo všechno. Tento den ( 11.
prosince) odpoledne měly děti připravenou besídku ve všech třídách pro všechny, kdo se chtěl
potěšit dětským slovem, tancem, hudbou, zpěvem. Děti se snažily, aby se předvedly v co nejlepší
kráse. Díky tomu byla předvánoční atmosféra v naší školičce moc
krásná a milá a nejedno oko rodičů, babiček, dědečků bylo dojaté
dětskou
bezprostředností
a
upřímností.
Proto i my se zastavme na chvilku a zaposlouchejme se jestli
náhodou neuslyšíme cinkání vánočního zvonečku. A já Vám
k tomu přeji krásné Vánoce, plné klidu, lásky a pohody.
Helena Žádníková, ředitelka MŠ
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Vážení občané, milí žáci,
nový školní rok začal tak, jako ten předchozí končil. Vrcholem školního života v minulém
školním roce byla bezesporu školní akademie, kde se před bohatou diváckou návštěvou
prezentovalo nadšení žáků i učitelů ve spojení s nesporným uměním a talentem.
Tak jako loni se ve škole neustále něco děje, probíhají nejrůznější projekty investičního i
vzdělávacího charakteru. Učitelé překypují nápady na vylepšení a oživení svých hodin, 40
nových prvňáčků se začíná učit první písmena, máme o 30 žáků více, máme další oddělení
školní družiny, opět máme díky energii učitelů spoustu zajímavých kroužků…
Podařilo se nám získat finanční podporu od Zlínského kraje na atletické závody a na úpravu
školní zahrady. Ovšem nejvýznamnější co se týká počtu zapojených lidí, výše podpory i
náročnosti realizace je projekt konající se pod hlavičkou programu celoživotního učení
Comenius s názvem Let´s Explore Europe. Cílem projektu je poznávání kultury, života, tradic
i vzdělávacích systémů různých evropských zemí. Spolu s naší základní školou je do projektu
zapojena škola z jižního Maďarska a západní části Turecka. Koordinátorkou a manažerkou
projektu na naší straně je paní zástupkyně Irena Bělohradová.
V pondělí 21. října jsme ve škole přivítali čtyři učitele a 14 dětí z maďarského Ülles a sedm
učitelů z tureckého Kϋtahya. Žáci byli ubytováni po dvou v sedmi místních rodinách. Ohlasy
máme výhradně pozitivní a na adresu těchto rodin, prostředí, stravy i atmosféry zněla od
maďarských dětí pouze slova chvály. Pro žáky i učitele byl připraven bohatý program včetně
prohlídky Uherského Hradiště, návštěvy Archeoskanzenu v Modré, zámku v Buchlovicích,
přijetí na radnici v Polešovicích i návštěvy místního vinného sklepa. Stěžejní však byly
návštěvy žáků ve vyučování a společné folklórní vystoupení, do něhož maďarští přátelé vtáhli
mnoho žáků i učitelů. Prokázali při tom obrovskou energii a temperament, jaký se u nás jen
tak nevidí.
Celý projekt je rozvržen až do června 2015. Další setkání proběhne v příštím roce
v Maďarsku a po prvních zkušenostech se žáci i učitelé těší na nové kamarády a spoustu
zážitků. Věřím, že nezůstane pouze u jedné návštěvy, ale tento projekt bude začátkem
dlouhodobé spolupráce mezi našimi školami.
Na tomto místě chci poděkovat všem pracovníkům školy, kteří se podíleli na zajištění
zdárného průběhu návštěvy zahraničních hostů, a bez jejichž aktivní spolupráce by výsledek
nebyl zdaleka tak pozitivní. Neméně potěšující je pro mne přístup našich žáků, kteří se
chovali velmi přátelsky, aktivně se účastnili programu až do pozdních odpoledních hodin a
prokazovali, že jsou schopni využít svých znalostí angličtiny, když to situace vyžaduje.

Radim Pikner, ředitel školy
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
5.1.2013

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.
Pro sociální aktivity se v naší obci vybrala částka
Kč 43388,-Děkujeme za finanční pomoc nejen všem dárcům, koledníkům, vedoucích skupinek,
představitelům městyse, bez kterých by nebylo možné zajistit zdárný průběh celé akce
v rámci Zákona o veřejných sbírkách.

SKAUTSKÉ ZIMNÍ VAŘENÍ V MODRÉ
16.2.2013

Letos po dlouhé pauze (od roku 2005) vyrazilo několik zástupců chlapeckého oddílu Bizoni
předvést svůj gastronomický um a vyzkoušet si vaření v zimě a drsných podmínkách opevněného
velkomoravského sídliště. O tom, že vaření v staroslovanské polozemnici je adrenalinová aktivita
a výsledek podléhá nejen rozmarům kuchařů a degustační komise, ale i počasí, dřeva a závěsného
systému, je již záhy přesvědčil kotlík, povážlivě se pokyvující na laně zavěšeném na volně
ložených stropních příčkách.
Mladí skauti Cyril a Zlaťák statečně nosili dřevo a míchali vznikající krmi, zatímco zasloužilejší
skautští hodnostáři promýšleli taktiku. Hostující šéfkuchař Vojtěch Bílek starší jen stěží odolával
pokušení vykrmených staroslovanských prasat provokativně se promenádujících poblíž chýší,
a jakmile bylo jasné, že žádné z nich zřejmě neuklouzne na sněhu a nezraní se natolik fatálně, aby
muselo být na místě utraceno, pomalu vyměnil vidinu ortodoxního vepřového guláše za skautskou
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terénní variantu s menším zastoupením vepřového elementu vtěsnaného do libě vonících, leč přece
jen prozaičtějších klobásek.
Výsledek ohromil degustační komisi natolik, že po chvíli Eda už jen čistil prázdný kotlík. Poté,
co byla hodnotící komise seznámena s profesionálním postupem přípravy a férovém složení
přírodních, nechemických a neprefabrikovaných ingrediencí, o výsledku bylo navzdory velké
konkurenci rozhodnuto. Při závěrečném nástupu pak Eda za Dominovy fotografické podpory
převzal od pana starosty Modré diplom za první místo a současně taky poukázky na volný vstup
do archeoskanzenu a expozice sladkovodních ryb Živá voda v Modré.

TÁBOR SKAUTŮ
29.6-13.7.2013

Jako každý rok, tak i tento, naše středisko pořádalo tábor začátkem července na skautské
základně v Osvětimanech. Co se týče programu, tak jsme se nechali inspirovat historií, která
probíhala na území Velké Moravy.
Naši nejmenší, tedy vlčata, se přesunuli k datu asi sto let po příchodu Konstantina a
Metoděje. Jakožto poutníci se usadili v jižní části již zaniklé Velké Moravy, ve vesnicích
Dorštoty a Zablácany. Tyto vesnice proti sobě soupeřily, aby získali větší věhlas pro svou
obec, a tak se zalíbily místnímu panovníkovi. Prostředkem k dosažení věhlasu byl rozvoj
řemesel a obchodu ve vesnicích. Obyvatelé Dorštotů a Zablácan se v průběhu tábora dozvídají
od kupců a řemeslníků o ztraceném hrobu metoděje, který v závěrečném dlouhém putování
naleznou. Poslední místo odpočinku skrývalo velký poklad, a to svatou relikvii.
Skauti se ocitli v období stěhování národů, to započalo ve 4. století našeho letopočtu,
kdy Hunové překročili řeku Don a začali vytláčet Germány na západ, kde žili Slované. Skauti
představovali dva jednotlivé kmeny Slovanů, již byli varování věštkyní, že z východu se tlačí
kočovní nájezdníci, které je potřeba zastavit, proto se musí všechny neucelené kmeny
sjednotit a bránit svou zem. To se nakonec povedlo, sice Slované prohráli první bitvu, ale ve
druhé zvládli porazit i vůdce Hunů, kterému se nazývalo Bič boží.
Kmen roverů se na táboře stará o jeho chod a hlavně o vymýšlení a koordinaci
programu. Tento rok byla dokonce vybudována pec z hlíny a kamenů, ve které se pekl chleba
a upomínkové předměty.
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TÁBOR SKAUTEK - ŘECKO
13.-27.července 2013

Jako každý rok, tak i letos jsme třetí a čtvrtý týden v červenci strávily na krásné louce
v Osvětimanech u Hájenky. Čtrnáct dní nás prováděli hrdinové z řeckých bájí. Družiny,
představitelé čtyř slavných řeckých měst: Korint, Atika, Chalkis, Effes, pomáhaly řeckým
hrdinům plnit jejich nelehké úkoly. Vystoupily jsme na horu Olymp, kde jsme od bohů
získaly oheň. Pomohly jsem Héraklovi přinést opasek královny Amazonek a sestoupily jsme s
ním do podsvětí pro psa Kerbera. Jásonovi a Argonautům jsme pomohly najít zlaté rouno.
S Daidalem a Ikarem jsme postavily bludiště a posléze jsme jim udělaly křídla, aby mohly
uprchnout z ostrova.
Za všechny tyhle a další odvážné činy nás bohové odměnili. Nejlepší družina mohla
vystoupit na Olymp a napít se Ambrosie, nápoje, který zajistí věčné mládí a zdraví. Po
dobrodružství, které jsme zažily nejen v okolí tábora, ale i na výpravě na „Čertovky“ či při
přespání na „Pile“, jsme se opět vrátily domů.

Středisková rada

Dětské folklorní odpoledne a 5. výročí Polešovjánku
V sobotu 4. května 2013 pořádal dětský soubor Polešovjánek 3. ročník Dětského folklorního
odpoledne. Kvůli nepříznivému počasí se odpoledne konalo v sále sokolovny. Společně s
hosty „Děckama z Nedakonic“ jsme oslavili i 5. výroční založení souboru.
Chtěla bych jenom několika větami všem poděkovat, kdo se na akci podíleli a to především
mamce Lidušce Drobilové, bez které bych sama organizaci nezvládla, tetě Marušce Ingrové,
která je taky s námi od začátku a každý rok je moderátorka, Katce Kolářové za zapůjčení
květinové výzdoby, paní ředitelce z MŠ Heleně Žádníkové za upečení dortu pro děcka
a v neposlední řadě mému muži Michalovi, který nám namaloval plakát.
A proč tak činím prostřednictvím Présku? Protože, děvčice jsou skromné a nikdy si nic
takového nepřejí, ale já si jejich pomoci velice vážím a toto je jen takové malé „děkuji“.
Myslím si, že odpoledne se vydařilo, už připravujeme na další ročník a doufáme, že nás zase
všichni v hojném počtu dojdete podpořit. Přejeme krásný zbytek roku a budeme se těšit na
shledání u vánočního stromu, kde jako každoročně zazpíváme pár vánočních písní.
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Poděkování společnosti CHEMAGRA s.r.o.
Každoročně žádáme městys Polešovice a Nadaci Synot Uh. Hradiště o dotační příspěvek na
činnost. V letošním roce jsme od Nadace Synot obdrželi 10 000,--Kč, ale žádali jsme o dotaci
ve výši 20 000,--Kč na dokoupení krojových součástí pro soubor Polešovjánek. Po zveřejnění
v tisku, že jsme dostali 10 000,--Kč, se nám ozval pan Walter Schrott ml. (Vinařství u kostela
Polešovice) s tím, že nám druhou část doplatí. S potěšením jsme nabídku přijali.
Poděkování proto patří také společnosti CHEMAGRA s.r.o., zastoupená Ing. Walterem
Schrottem, jednatelem společnosti, která Polešovjánku poskytla 9. července 2013 finanční dar
na činnost ve výši 10 000, Kč a nabídla nám pomoc i do dalších let.
Velice si vážíme štědrosti šlechetných dárců a doufáme, že dalším působením a
vystupováním děti dokáží, že finanční dary byly poskytnuty na správnou věc.

Za celý Polešovjánek Michaela Otrusinová

-------------------------------------------------------------------------------------------FS Polešovice
připravuje vydání sbírky starých receptů z Polešovic
POLEŠOVICKÁ KUCHAŘKA
recepty našich stařenek
Vyzýváme tímto pamětníky, kteří znají staré recepty, a všechny,
kdo mají po svých předcích k dispozici zápisy tradičních receptů,
které se vařily v Polešovicích,
a jsou ochotni je publikovat,
aby se ozvali na tel. č. 776 176 652, e-mail: info@janabilkova.cz,
nechali zápis v obchodě u paní Ingrové nebo u paní Drobilové,
případně se zastavili osobně na Salajce 526 u Jany Bílkové.
Všem informátorům předem děkujeme za ochotu a spolupráci.
Můžete připojit také své tipy na název této publikace.
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DRMOLICE v roce 2013
Přišel prosinec. Poslední měsíc v roce, období, kdy si v Drmolicích zpíváme „Vánoce,
vánoce, skoro-li budete?“ Je to období dlouhých zimních večerů, kdy mnozí z nás vzpomínají,
co tento rok přinesl, co se událo.
Pro Drmolice to byl rok , ve kterém jsme hodně cestovaly a přezpívaly spoustu písniček.
Účinkovaly jsme na Jízdě králů ve Vlčnově, na farním dnu v Kroměříži, na slavnostech ve
Štítné nad Vláří, na hodech v Josefově a v Korytné, na Slavnostech vína v Uherském Hradišti,
na Martinském zpívání v Kostelanech, na besedě s důchodci v Osvětimanech a na folklorním
večeru v Uherském Hradišti u příležitosti předávání grantů Nadace Synot. Při tom našem
cestování je hodně veselo, ale také tajemno. Někdy musíme vzít na pomoc mapu, protože
některé z nás poprvé s písničkou putovaly do Štítné nad Vláří – hornatého kraje na hranicích
se Slovenskem, kraje Valachů - bodrých a srdečných lidí, kde jsou louky plné oveček
a dýchnou na vás vzpomínky mládí. Zejména u těch, kdo v dětství rády četly knížky o Gabře
a Málince od Amálie Kutinové. To cestu do Josefova na Podluží už jsme znaly, protože pan
Janulík z Josefova nám šil krojované boty. Vystoupení na Slavnostech vína v Uherském
Hradišti už se stalo tradicí. Je pro nás ctí, že můžeme reprezentovat náš městys na tomto
velkém folklorním svátku.V rámci programu Slavností vína nám byla také předána cena za 2.
místo v soutěži Hvězdy slováckého folkloru spojená s finanční odměnou. Je to pro nás
velkým závazkem a potěšilo nás pozvání Nadace Synot vystoupit v listopadu na Folklorním
večeru v Uherském Hradišti.
Rády zpíváme i doma. Na tato vystoupení se pečlivě připravujeme, abychom ukázaly, že
umíme zpívat a nezklamaly ty, kteří nám fandí a jsou našimi příznivci. Vystoupení na
Vinařských slavnostech bylo ukázkou, jak to vypadá na zkoušce Drmolic. Bylo živé, veselé
a ščebetavé. To na hodovém vystoupení jsme ukázaly vážnější tvář. Je krásné, dojemné si
zazpívat písničky o darování a lásce.
Čeká nás prosinec – závěr roku a zpívání u vánočního stromu. Stává se již tradicí, že se
před vánocemi setkává stále více občanů, kteří si udělají čas a přijdou si poslechnout vánoční
koledy. S blížícím se novým rokem se také plánuje. I my v Drmolicích máme velké plány,
zatím toho moc neprozradíme, ale rády bychom v roce 2014 přišly s dárkem pro naše přátele.

Konec roku 2013 se kvapem blíží a tak všem přejeme pevné zdraví, spokojenost a lásku.
Najděte si čas na chvíle strávené s rodinou, zazpívejte si s dětmi, povykládejte s rodiči
a zajděte do přírody načerpat energii.

Za ženský sbor Drmolice
Dobromila Krysová
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Z činnosti TJ
Brdo
30.12.2012 jsme pořádali další ročník Předsilvestrovského výšlapu na Brdo. Počasí nám
přálo, i když to velmi klouzalo. Naštěstí jsme všechny pády ve zdraví přežili a do autobusu se
nás vrátilo všech 42, kteří jsme ráno vyrazili.

Šibřinky
V sobotu 16.února se konaly Šibřinky. Ty letošní byly v rázu Na Divokém západě a už úvodní
scénka Old Shaterhanda a jeho rudého bratra Vinetua hodně napověděla. Urostlí kovbojové na
svých divokých ořích zvířili prach na sokolovně a sličné dívky kasaly sukně při country tanci.
K tanci a poslechu hrála kapela Vivian Band.

Pětadvacítka
Tradiční pochod Polešovická pětadvacítka se letos konal po jednom odkladu 18.5.2013.
Týden před tím, ačkoliv pršelo, přijela parta nadšenců z Olomouce, kteří pětadvacítku mají ve
svém kalendáři a na Buchlov vyjeli alespoň auty. V náhradním termínu, za hezkého počasí
vyrazilo dalších 115 pochodníků, takže celkový počet účastníků v letošním roce byl 137.

Hody
Hodům předcházelo volení stárků na sokolovně, ke
kterému hrála kombinovaná cimbálová muzika, kterou se
podařilo sehnat až na poslední chvíli. Byli zvoleni tito
stárci a stárky: starší stárkovský pár – Jenda Stupka a
Kristýna Šenkárová, mladší Tomáš Bernatík a Magdaléna
Ryndová. Za podstárky si vybrali Michala Ketmana
s Evou Hlaváčkovou a Lukáše Dvouletého s Leonou
Měšťánkovou. Hlavní část hodů – vystoupení dětí,
Drmolic, lajblistů a hodové chasy - se odehrávala
v multifunkčním areálu na školním hřišti. Bylo nádherné
slunečné počasí a proto i účast byla obrovská – přes
tisícovku diváků a přes 220 krojovaných (na společné
fotografii jsem napočítal 229 postaviček). Průvod na
hřiště přivedla dechová hudba Straňanka, k vystoupením
hrála Cimbálová muzika Ohnica. Vystoupilo 40 dětí z mateřské školy pod vedením paní
učitelek Jitky Oharkové, Lucie Friedlové a Šárky Halíkové. 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. Poté vystoupily Drmolice se svým
programem a po nich lajblisté s verbuňkem. Vyvrcholením programu bylo pásmo hodové
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chasy, které vymyslela a s chasou nacvičila paní Veronika Šuráňová se svou malou pomocnicí
Emičkou.
Nakonec se všichni krojovaní i diváci vydali před úřad městyse požádat pana starostu
Ing.Michala Zapletala o povolení konat hodovou zábavu…
Jak už jsem uvedl v úvodu, sobota byla krásná a i neděle se vydařila.
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 24. 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.

Hodové dozvuky
Dozvuky se konaly 26.října na sokolovně, k tanci i poslechu hrála skupina Vivian Band.
Děcka z chasy připravila překvapení, když na plakát napsala BÍLÉ dozvuky hodů.
A opravdu, všichni ti lotři a čerti byli oblečeni v bílých krojových součástech jako
andělíčci.…

Další akce na sokolovně:
12.1. Myslivecký ples
2.2. Společenský večírek Sdružení rodičů při ZŠ
31.3. Velikonoční košt vína
23.6. Farní den
28.11.Beseda s důchodci
18.12.Besídka žáků Základní umělecké školy
27.12.Žehnání vína
Kromě toho na sokolovně proběhly 3 svatební hostiny a několik oslav životního jubilea.
Za TJ Polešovice
Stanislav Uhlíř, předseda
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Nakažlivá onemocnění představují v chovu králíků vždy vážné nebezpečí, které spočívá
v jejich rychlém šíření a podle druhu nákazy často i ve vysokých ztrátách. Původci těchto
nemocí jsou viry, bakterie, plísně i prvoci. Zvláště nebezpečné pro králíky jsou virové
onemocnění, protože proti těmto nemocem neexistuje léčba, účinná je pouze preventivní
vakcinace
Mor králíků
Jedná se o virové onemocnění, poprvé v ČR popsané v roce 1987. Je charakteristické
velmi rychlým průběhem a vysokou úmrtností. Mortalita v postižených chovech může
dosáhnout až 100%. Onemocnění je možné předcházet pouze vakcinací. Tento vir je citlivý na
podmínky vnějšího prostředí a v kotcích je likvidován běžnými desinfekčními prostředky
(Savo, 2% NaOH).
Příznaky onemocnění - inkubační doba je maximálně 48 hodin. K přenosu dochází přímých
kontaktem králíků, jejich sekrety a exkrety, nepřímo pomocí pracovních pomůcek, krmení a
především bodavým hmyzem. Největší výskyt je od dubna do října. Virus v těle zvířete
vyvolává krváceniny na sliznicích, játrech, plicích a dalších vnitřních orgánech. Často dochází
k úhynu bez projevení klinických příznaků, protože tyto je nestačí rozvinout. Většinou bývá
postižen celý chov.
Vakcinace - nemoc nelze léčit, mláďata do 6 týdnů mají
vrozenou imunitu od matky, neměli by do tohoto věku
onemocnět. Přesto pokud je nákazová situace špatná doporučuje
se začít s vakcinací králíčat již v 6 týdnech a následně
revakcinace za 4 týdny. Pokud je nákazová situace dobrá, stačí
začít s vakcinací v 10 týdnech. Ideální je vakcinace brzy zjara a
poté ještě jednou v létě, aby protilátky vydržely až do podzimu,
kdy bývá druhá vlna onemocnění.
Myxomatóza
Myxomatóza je virové onemocnění králíků, které se v ČR vyskytuje od roku 1954.
Původce způsobuje vysoce nakažlivé, cyklicky se opakující onemocnění, v jehož průběhu se
vytvářejí charakteristické uzlovité edémy (myxomy). Původce onemocnění je odolný vůči
dezinfekčním prostředkům, v králičích kožkách může zůstat plně infekční až 10 měsíců.
Hlavní přenos onemocnění je bodavým hmyzem. Klinické příznaky - onemocnění se
projevuje hubnutím, překrvením spojivek, výtokem z očí, zduřením víček, tvorbou uzlovitých
změn v oblasti očí, ušních boltců, nozder, pohlavních orgánů. K úhynu dochází za 12 až 14
dní. Úmrtnost je vysoká. Léčba onemocnění neexistuje. Vakcinace - nejlépe je začít s
očkováním v dubnu, květnu než začne invaze bodavým hmyzem. Vakcinují se králíci starší 10
týdnů. V oblastech s nepříznivou nákazovou situací je možné vakcinovat králíky od 4 týdnů s
následnou revakcinací za 6 týdnů. U očkovaných králíků se vytváří dočasná imunita, proto je
potřeba každoročně chov přeočkovat proti myxomatóze.
Pasterelóza králíků
Jedná se o velmi nakažlivé bakteriální onemocnění, které se přenáší přímým i nepřímým
kontaktem. Klinické příznaky - klinika tohoto onemocnění je velmi pestrá a výrazně se liší
dle postiženého orgánu. Pro snazší popis onemocnění se zmíním o nejčastějších orgánových
onemocněních:1) Rýma králíků: akutní až chronické onemocnění sliznice dýchacích cest,
serózní až hnisavý výtok z nosu a očí spolu s kontaminací předních končetin díky svědění a
otírání obličejové části, 2) Pneumonie: často se jedná o následnou komplikaci infekce horních
cest dýchacích, tento stav vede obvykle k úhynu do 1 týdne po objevení se prvních příznaků neochota přijímat potravu, těžké dýchání, horečka , hlenohnisavý výtok z nosu, 3) Zánět
středního a vnitřního ucha infekce vyvolává typické příznaky třepání hlavou, stáčení hlavy do
stran díky nahromadění hnisu, 4) Abscesy: mohou vznikat na různých částech těla u všech
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věkových kategorií, 5) Infekce genitálií: jedná se o akutní až chronické onemocnění
pohlavního traktu především dospělých samic, po prodělání onemocnění dochází k trvalé
sterilitě a neplodnosti. Terapie - lze řešit včasnou antibiotickou terapií. Prevence - v
současné době je na trhu vakcína proti pasterelóze v doporučovaném vakcinačním schématu:
4-7-10 týden stáří jedince s pravidelnou revakcinací po 6 měsících. Důsledná hygiena
odchovu a akceptace zoohygienických podmínek je samozřejmostí.
Trichofytóza - Opar lysivý
Je stále více se vyskytující závažné onemocnění v chovech kožešinových zvířat. Postižené
kusy jsou zdrojem infekce onemocnění u lidí. V postižených chovech trichofytóza způsobuje
významné ekonomické ztráty, zejména ovlivněním kvality kožešiny.
Klinické příznaky –u králíků všech věkových kategorií. V místě výskytu plísně se nejprve
objeví místa se slepenými chlupy, objeví se drobná šupinatá ložiska, vypadává srst a posléze
se objeví lysá kruhovitá místa různé velikosti pokrytá šupinkami.
Prevence –původce je velmi odolný vůči běžným léčivým i dezinfekčním prostředkům.
Vakcinace je jediným účinným způsobem prevence a léčby proti tomuto onemocnění. Králíci
se vakcinují od 6. týdne stáří, vakcína se opakuje a do 1 měsíce vzniká imunita, trvající
nejméně 1 rok. Vakcinovat lze jak preventivně, tak terapeuticky v době propuknutí
onemocnění. Vakcína se aplikuje do svalu, ochranná lhůta na konzumaci masa je 6 týdnů.
Kokcidióza
S kokcidiemi se setkáváme prakticky v každém chovu, výskyt je více než 90%. Šíření je
možné mnoha cestami. Mláďata se nejčastěji nakazí od samice. Další možností je
kontaminované krmivo, voda, přenos ošetřovatelem, chovatelskými pomůckami, od jedinců
nabytých z nehygienických chovů, hnojení králičím trusem a následným zkrmováním zelené
píce. Rizikovými faktory pro vypuknutí klinické kokcidiózy jsou zejména náhlé změny
krmiva, výkyvy teploty, zvýšená vlhkost prostředí, nedostatečné větrání a různé stresující
(oslabující) faktory.
Klinické příznaky - kokcidiózou mohou onemocnět králíci všech plemen a věkových
kategorií. Nejvnímavější jsou odstávčata ve stáří 6-7 týdnů. K typickým příznakům patří
nechutenství, apatie, nadmutí a při akutním průběhu průjem. Léčba spočívá v podávání
antikokcidik buď formou tekutého přípravku nebo vodorozpustného prášku podávaného do
vody. Přípravky do vody jsou vázané na veterinární recept a je nutné je podávat přesně dle
návodu či doporučení veterinárního lékaře. Je nutné zajistit příjem dostatečného množství
přípravku, proto šťavnatá krmiva se nahradí kvalitním senem
Ušní svrab
Ušní svrab neboli prašivina je parazitárním onemocněním, které postihuje králíky poměrně
často. K úmrtí postiženého zvířete dochází vzácně, ale průběh je často dlouhodobý, dochází
ke snížení chovatelské hodnoty, zvíře je neklidné. Roztoči žijí na povrchu kůže, jsou viditelní
pouhým okem. Výskyt a vnímavost - u králíků se nejčastěji setkáváme se svrabem ušním, ale
může objevit na hlavě i jinde na těle. Zdrojem šíření jsou již napadení králíci. Vnímaví jsou
všichni králíci, častěji se s prašivinou setkáme u starších zvířat. Příznaky – rozeznáváme
prašivinu celotělovou, prašivinu hlavy a uší. Některé formy svrabu způsobují svědění, jedinci
se urputně škrábou a třepají hlavou. Přítomnost parazitů stimuluje tvorbu ušního mazu, který
může být tmavý (připomíná kávovou sedlinu) a na povrchu kůže v uchu se tvoří strupy.
Strupy a maz obsahují živé roztoče a jsou infekční pro další vnímavá zvířata (ne pro člověka).
Terapie - králíkovi je možné pomoci odstraněním zasychajících strupů, které před
odstraněním hydratujeme olejem, strupy odstraňujeme pinzetou. Strupy se nesmí odstraňovat
násilím. K definitivnímu odstranění se používají veterinární přípravky, u kterých je ale při
aplikaci nutné počítat s ochrannou lhůtou na maso.
MVDr. Libor Hujíček www.veterina-polesovice.cz
603 532 835
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Policejní události z Polešovic od začátku roku do konce září 2013

Opilý řidič srazil cyklistu
Devětatřicetiletý muž neměl řidičský průkaz, jeho auto mělo propadlou technickou kontrolu a
v neděli 7. července v podvečer podle všeho pil alkohol. To by dohromady nebyl žádný
problém, kdyby se ovšem nerozhodl ve své opilosti usednout za volant a řídit. V Polešovicích
přitom nezvládl řízení. Při své jízdě ve směru od Ořechova začal intenzivně brzdit, přejel do
levé poloviny vozovky, kde doleva odbočoval cyklista jedoucí ve stejném směru. Nedobrzdil
a přední částí auta narazil do boku cyklisty. Jednasedmdesátiletý muž spadl po střetu z kola na
zem a utrpěl zranění, s nímž byl převezen k ošetření do nemocnice. Policisté, kteří vyjeli na
místo nehody, naměřili v řidičově dechu 2,12 promile alkoholu, což vedlo k podezření ze
spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což ze zákona v souvislosti
se zaviněním dopravní nehody, hrozí až tříleté vězení a zákaz řízení až na deset let. Policisté
dále zjistili, že opilý řidič nemá řidičské oprávnění a jeho opel má propadlou technickou
kontrolu. Za přestupek řízení bez řidičského oprávnění mu hrozí pokuta od pětadvaceti do
padesáti tisíc korun.
Vloupání pro deset korun
V noci na 21. března vyjížděli policisté k vloupání do objektu jedné z místních firem. Zloděj
vypáčil okno, čímž se dostal dovnitř do kanceláře, kde našel přenosnou pokladnu. K jeho
překvapení nebyla zamčená. Otevřel ji, ale k jeho dalšímu překvapení v ní bylo jen deset
korun. Zloděj ovšem nepohrdl ani jimi a strčil si je do kapsy. To bylo jediné, co ve firmě
ukradl, než utekl pryč. Buchlovičtí policisté, kteří byli na místo přivoláni, ohledali místo činu
i za pomocí policejního psa a začali pátrat po zloději, kterého se prozatím odhalit nepodařilo.
Trojice chtěla krást
Na konci dubna se pokusila trojice mladých lidí, dva muži a jedna
žena, vloupat do sklepa v bytovém domě. Do sklepa se pokusili
vniknout přes okno. Majitelka naštěstí nepřišla o žádné věci ve
sklepě uložené, protože se pachatelům dovnitř dostat nepodařilo.
Policisté tyto pachatele odhalili a sdělili jim podezření ze spáchání
trestného činu krádeže ve stadiu pokusu, kterého se dopustili v souvislosti s dalšími trestnými
činy, kterých se v regionu měli dopustit.
Pachatele se prozatím nepodařilo najít v případu, který se stal o měsíc později. Zloději se
tehdy vloupali do stejného bytového domu, jen zamířili do kolárky, odkud ukradli dvě jízdní
kola v celkové hodnotě okolo patnácti tisíc korun.
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Přestupkové jednání
Buchlovičtí policisté několikrát vyjížděli zakročovat v případech různých napadení, k nimž
docházelo jak v domácnostech, tak na ulici. Jednalo se o incidenty, kvalifikované jako
přestupky proti občanskému soužití, za jejichž spáchání zákon ukládá pokutu až dvacet tisíc
korun.
Mezi přestupky proti majetku patří i odcizení volejbalové sítě ze školního hřiště na konci
července, kdy osud sítě i totožnost pachatele zůstávají neznámí.
V desítkách případů policisté udělovali pokuty za překročení stanovených rychlostních limitů
v obci, stejně jako za nevyhovující technický stav kontrolovaných vozidel.

Kromě výjezdů ke spáchaným trestným činům a přestupkům vyjížděli buchlovičtí policisté
také na různá oznámení například o ležících lidech na silnicích, kteří byli buď zranění, nebo
se na zemi ocitli kvůli silné opilosti. Jednou v létě vyjížděli policisté také do rodinného domu,
kam je volala starší žena, protože spatřila v domě hada a bála se ho. Hlídka po příjezdu hada
nikde nenašla, ženu, která nebyla nijak zraněná, mohli policisté uklidnit a ubezpečit, že kdyby
se had objevil a ona by se cítila ohrožená, tak ať neváhá a znovu vytočí číslo tísňové linky
158 a oni opět přijedou.

7. říjen 2013, por. Mgr. Aleš Mergental
tiskový mluvčí Policie ČR Uherské Hradiště
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Oblastní charita Uherské Hradiště

Centrum denních služeb pro seniory
Trávíte rádi svůj volný čas ve společnosti svých vrstevníků? Nechcete nebo nemůžete
být sami celý den doma? A nebo máte ve své domácnosti staré rodiče či prarodiče a nevíte,
jak skloubit zaměstnání s péčí o ně? Potřebujete zajistit dopravu pro člena rodiny z domácího
prostředí do našeho zařízení ? Pokud jste si odpověděli, alespoň na jednu otázku ano, tak
naše sociální zařízení Centrum denních služeb pro seniory je tu pro Vás.
Centrum denních služeb pro seniory poskytuje ambulantní službu, seniorům od 60 let se
sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
znevýhodnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a kteří mají zájem se
zapojovat do nabízených aktivit, které centrum nabízí. Ke každému uživateli služby
přistupujeme důstojně a individuálně. Zajištˇujeme mu poradenství, spolupráci s rodinou,
motivujeme ho, jsme flexibilní, co nejvíce uživatele zapojujeme do dění.
Služby, které centrum nabízí jsou placené a mezi základní poskytované činnosti patří
pomoc při převlékání a přemístˇování se v prostorách centra, podávání a příprava stravy,
dodržování pitného režimu, pomoc při osobní hygieně, výchovně-vzdělávací a aktivizační
programy (např. procvičování jemné, hrubé motoriky, luštění křížovek, jednoduchá kondiční
a dechové cvičení, trénink paměti a mnoho dalších aktivit), sociálně-terapeutické činnosti
(např. návštěvy divadla, vernisáže, akce pro seniory atd.). Dále centrum nabízí placené
fakultativní činnosti a mezi ně patří DOPRAVA z domácího prostředí do zařízení a zpět,
doprovod při procházkách, výletech, obědy, snídaně, svačiny.
Denní centrum, kde uživatelé mohou trávit svůj volný čas OD PONDĚLÍ DO PÁTKU
OD 7:00 do 15:30 hod. naleznete v UHERSKÉM HRADIŠTI v části zvané Rybárny,
Moravní nábřeží 81 a v BORŠICÍCH U BUCHLOVIC v ulici Stoprounská 274. OBĚ
STŘEDISKA JSOU BEZBARIÉROVÁ. Bližší informace naleznete na internetových
stránkách www.uhradiste.charita.cz nebo na emailu cds@uhradiste.charita.cz či na tel.č.
v Centru denních služeb pro seniory v Uherském Hradišti 572 151 454, 725 520 983 a
v Boršicích na tel.č. 724 943 792.
Pokud chcete, aby Vaši blízcí neměli čas myslet na přibývající léta – přijďte se za
námi podívat. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
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Starší stárci Jan Stupka a Kristýna Šenkárová

Mladší stárci Tomáš Bernatík a Magdaléna Ryndová

. v popředí podstárci Michal Ketman s Evou Hlaváčkovou
a Lukáš Dvouletý s Leonou Měšťánkovou

. Všichni pěkně pohromadě

Povolení hodů před úřadem městyse

Společné foto na multifunkčním areálu

Po Mši svaté v kostele

Akce Základní školy

Rozloučení s žáky 9. třídy na úřadě městyse

Akademie školy

Bramborobraní

. Den bez aut

Barevný den s odpadem

Návštěva z maďarské a turecké školy v rámci projektu Comenius

. 4.atletický čtyřboj, na který poskytl dotaci Zlínský kraj

Den slabikáře v 1.A třídě

Akce Základní školy

Rozloučení s žáky 9. třídy na úřadě městyse

Akademie školy

Bramborobraní

. Den bez aut

Barevný den s odpadem

Návštěva z maďarské a turecké školy v rámci projektu Comenius

. 4.atletický čtyřboj, na který poskytl dotaci Zlínský kraj

Den slabikáře v 1.A třídě

TOP Víno Slovácka na Vinařských slavnostech

Vítání občánků

Pasování předškoláků na prvňáčky

DRMOLICE

Vlčnov – jízda králů

Kroměříž – návštěva u otce Víta

Štítná nad Vláří – Popovské slavnosti

Uherské Hradiště – Slavnosti vína

Uherské Hradiště – zavírání cyklostezek

Uh.Hradiště - vyhlášení folklorního grantu

Osvětimany – vystoupení na besedě se seniory

SKAUTING

Vlčata na táboře

Světlušky a skautky na táboře

Skauti uspořádali Tříkrálovou sbírku

Účastníci zimního vaření

Dětské folklorní odpoledne na sokolovně

Polešovjánek

Polešovjánek v Uherském Hradišti na akci Na kolech vinohrady

. Zvon pana Daniela Trubače – viz. Článek v listu

Nová sekačka na trávu ISEKI

Materiál zakoupený z dotace Zlínského kraje pro hasiče ve výši 60.000,- Materiál zakoupený z dotace Zlínského kraje pro hasiče ve výši 75.000,-

Materiál zakoupený z dotace Zlínského kraje pro hasiče ve výši 75.000,-
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