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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
Zpravodaj obce Polkovice, který právě držíte v rukou, je výsledkem našeho slibu při
zvolení do obecního zastupitelstva na podzim loňského roku, přinést lidem více informací o aktuálním dění v naší obci. První číslo zpravodajského občasníku je vydáno nákladem 200 ks a obyvatelům Polkovic je doručeno zdarma. Do doby zvolení Redakční
rady se této funkce ujal Výbor pro školství, kulturu a sport a doufáme, že informace ve
zpravodaji uvedené vás zaujmou. Pokud by někdo z vás chtěl v Redakční radě pracovat,
sdělte svůj zájem panu starostovi co nejdříve, rádi vás přivítáme.
Našim záměrem je v letošním roce vydat dvě čísla zpravodaje, do budoucna uvidíme,
jaký zájem o zpravodaj bude. Nalézt jeho elektronickou verzi můžete také na nových
webových stránkách obce. Přispívat do zpravodaje můžou nejen členové zastupitelstva,
zástupci organizací a spolků v naší obci, ale každý, kdo se chce svým příspěvkem podělit
s ostatními občany o hezký zážitek či postřeh ze života nebo má na srdci něco, s čím by
mu ostatní mohli pomoci. Těšíme se na spolupráci a přejeme vám příjemné počtení !
Jiřina Zdařilová,
předsedkyně Výboru pro školství, kulturu a sport
Dětské hřiště pro obec Polkovice
V rámci tohoto projektu byl v minulém roce na pozemku u fotbalového hřiště vedle budovy šaten vybudován zastřešený altán o rozměrech 15x4m a nainstalovány tři herní prvky
(dvojhoupačka, hnízdo a nevěž), vše v provedení z akátového dřeva. Letos na jaře budou do altánu ještě nainstalovány sety složené ze stolů a lavic. Realizaci projektu provedla
firma Acer Woodway s.r.o. Brno, která zvítězila ve výběrovém řízení. Celkové náklady
projektu byly 685.426 Kč, z toho dotace 400.000 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Ing. Drahomír Novák, starosta obce
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Oprava místní komunikace na pozemku p.č. 895 v k.ú. Polkovice – III. etapa
V letních měsících minulého roku proběhla oprava 250bm místní komunikace spojující
za obcí silnice II/435 (směr Tovačov) a II/367 (směr Prostějov) a sloužící jako tzv. obchvat
obce. Oprava spočívala v odfrézování cca 100cm širokého pruhu živičného krytu, odkopávce této plochy, položení geotextilie, zhotovení podkladu ze štěrkodrti po zhutnění tl.
19cm, podkladu z kameniva zpevněného cementem tl. 25cm, nátěrem infiltrační kationaktivní emulzí, živičným spojovacím postřikem z asfaltu, betonem asfaltovým ACO 11
tl. 5cm, betonem asfaltovým ACL 16 tl. 5cm a zřízením zemních krajnic se zhutněním.
Většina motorových vozidel využívá tento obchvat a neprojíždí větší částí obce. Je tak podstatně snížena frekvence průjezdu vozidel obcí, tím dochází k menšímu zatěžování životního prostředí a hrozí menší riziko pro občany z hlediska bezpečnosti. Tato komunikace
je ovšem vlivem zejména těžké kamionové dopravy značně zatěžována a je ve špatném
technickém stavu. Opravu provedla firma Propal, spol. s r.o. Kojetín, vítěz výběrového
řízení. Celkové náklady projektu činily 899. 698 Kč, z toho 434.698 Kč dotace od Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje 2018.
V posledních třech letech bylo tímto způsobem opraveno celkem 560bm této místní
komunikace, náklady činily 2 178tis. Kč,
z toho 1 033tis. Kč dotace od Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje.
Ing. Drahomír Novák
starosta obce
Polkovice – renovace veřejného osvětlení
Životní prostředí na Zemi bylo od samého počátku existence naší planety formováno
pravidelným střídáním dne a noci, období světla a období tmy. V tomto prostředí se
vyvíjely živé organismy, včetně člověka, které se přirozenému dennímu cyklu během
mnoha miliónů let přizpůsobily. Až do konce 19. století, kdy se ve městech začalo ve větší míře používat pouliční osvětlení, byly jedinými zdroji světla v nočním prostředí Měsíc
a hvězdy. Vynálezem elektrického osvětlení a jeho masivním rozšířením však lidé začali
bezprecedentním způsobem noční prostředí měnit. Dnes je umělé osvětlení nedílnou
součástí moderní společnosti a život bez něj si již nedokážeme představit. Jeho význam
je obrovský a zcela nesporný, bohužel s sebou přináší i některé nežádoucí jevy, které
nemusí být na první pohled patrné. Veřejné osvětlení by mělo být šetrné k nočnímu
prostředí a respektovat soukromí a zdraví obyvatel. Takové osvětlení bývá i ekonomicky
výhodné, neboť u něj nedochází ke zbytečnému plýtvání energií.
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V roce 2018 byl v naší obci realizován projekt „Polkovice – renovace veřejného osvětlení“,
jenž řešil výměnu všech stávajících svítidel , rozvaděčů a části ocelových stožárů. Bylo vyměněno 83ks stávajících zastaralých svítidel za nová moderní úsporná svítidla typu LED,
zároveň bylo veřejné osvětlení rozšířeno o dalších 17ks svítidel. Tato svítidla byla doplněna z důvodu zajištění požadované rovnoměrnosti osvitu komunikací. Byla navržena svítidla předního světového výrobce – belgické společnosti Schréder, jde o svítidla typu Voltana
o příkonu 20W nebo 28W nebo 55W a nebo 75W, to podle toho jakou třídu komunikace
mají osvětlovat. LED svítidla jsou vybavena elektronickým předřadníkem umožňujícím regulovat příkon svítidla a tím i nastavení nočního útlumu, který představuje komfortní způsob, jak dosáhnout úspor v době, kdy je v obci minimální pohyb vozidel i chodců. V praxi
to funguje tak, že do 22.00 hodin jde o plný výkon svítidel, od 22.00 hod. do 23.00 hod. dochází k poklesu o 20-25%, od 23.00 hod do 04.00 hod o pokles o 40 – 50%, od 04.00 hod do
05.00 hod pokles o 20 – 25% a od 05.00 hod opět plný výkon. Ovládání nových rozvaděčů
veřejného osvětlení (zapínání a vypínání) je řešeno fotočidlem, které reaguje na konkrétní
klimatické podmínky (jasná nebo zatažená obloha) a nebo tzv. astrohodinami, které jsou
naprogramovány na měnící se délku dne a umístění podle zeměpisné délky a šířky.
Realizací projektu by mělo dojít k úspoře el. energie o cca 32% (11,8 MWh/rok, přepočteno na úsporu CO2 nevypuštěného do atmosféry se jedná o 12t/rok). Přínosem projektu by mělo být zlepšení osvětlení obce v nočních hodinách díky moderním svítidlům
s lepšími světelně-technickými parametry, úspora nákladů za spotřebovanou el. energii,
úspora nákladů za běžnou údržbu soustavy VO a estetický efekt.
Z předložených cenových nabídek byla výběrovou komisí posouzena jako nejvýhodnější a zastupitelstvu obce doporučena ke schválení
nabídka firmy Elnermont s.r.o. Olomouc. Celkové náklady projektu
činily 1 129 118,80 Kč, z toho dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (v rámci programu Efekt 2018) 488 445,- Kč. Na svítidla je
poskytnuta 5letá záruční doba.
Ing. Drahomír Novák, starosta obce
Odpady v roce 2018
Celkové náklady na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů činily 306.668,-Kč, z toho:
Směsný komunální odpad 209.778,-Kč
Velkoobjemový odpad:
7.478,-Kč
Nebezpečný odpad:
22.336,-Kč
Bioodpad:
38.863,-Kč
Tříděný odpad:
26.428,-Kč
Drobný kovový odpad:
1.785,-Kč
Na poplatcích bylo vybráno 231.277,-Kč, odměna od společnosti EKO-KOM, a.s. za tříděný odpad činila 55.202,-Kč, tržby za drobný kovový odpad činily 1.196,-Kč.
Ing. Drahomír Novák, starosta
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Proč třídit odpady?
Třídit odpad je to nejmenší co každý z nás může pro dobro planety Země udělat.
Správné třídění odpadů přispívá k ochraně životní prostředí, šetří suroviny a energie, redukuje množství odpadu, které se jinak musí ukládat na skládky nebo spalovat, umožňuje
využití a recyklaci odpadů. V neposlední řadě šetří finanční prostředky, které obec vynakládá na systém odpadového hospodářství. Větší množství vytříděného odpadu znamená snižování objemu směsného komunálního odpadu a tím snižování nákladů potřebných k jeho
likvidaci (uložení na skládku), navíc obec je příjemcem odměny od autorizované obalové
společnosti EKO-KOM, jejíž výše závisí na množství a kvalitě vytříděných odpadů.
Správné třídění obci umožňuje udržet poplatky za odpady v únosné výši. Přesto je u nás
v obci stále spousta občanů, kteří třídí odpady nedostatečně nebo vůbec. Stačí nahlédnout
v den svozu směsného komunálního odpadu do pár popelnic. Přitom je každá fyzická
osoba, která je zapojena do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí povinna v souladu s obecně
závaznou vyhláškou obce komunální odpad třídit a odkládat odděleně na místa obcí
k tomu určená. V opačném případě se takoví občané vystavují riziku postihu za porušování
zákona o odpadech a nedodržování obecně závazné vyhlášky o nakládání s odpady.
Stručně řečeno: správné třídění odpadů se vždy vyplácí!
Pro správné třídění odpadů si ujasněme barvy kontejnerů:
Žlutá - PET lahve (sešlápnuté!, nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější), kelímky (od jogurtů),
sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, výrobky z polystyrenu, plastové nádoby z mycích
prostředků, tzv. nápojové kartony (obaly od mléka, džusů aj.) atd.
Co do kontejneru nepatří?
Obaly od nebezpečných látek (chemikálie, barvy, motorové oleje aj.), znečištěné plastové nádoby, novodurové trubky, podlahové krytiny, pneumatiky, PVC, guma, molitan,
kabely, textilie z umělých vláken!
Modrá - noviny, časopisy, kancelářský papír (bez svorek), reklamní letáky, knihy, sešity,
papírové obaly, kartóny, lepenka, krabice (rozložené!)
Co do kontejneru nepatří?
Papíry znečištěné, mastné a mokré, voskované papíry, použité plenky a hygienické potřeby, použité papírové kapesníky!
Bílá – bílé sklo, láhve od nápojů, skleněné nádoby
Co do kontejneru nepatří?
Porcelán, keramika, kameny, drátěné sklo, zrcadla, tabulové a barevné sklo!
Zelená – barevné sklo, láhve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo
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Co do kontejneru nepatří?
Porcelán, keramika, kameny, drátěné sklo, zrcadla!
Šedá – drobný kovový odpad
Ing. Drahomír Novák, starosta obce
Trocha statistiky
Počet obyvatel obce k 1.1.2018:
Počet obyvatel obce k 31.12.2018:
Počet narozených dětí v roce 2018:
Počet zemřelých v roce 2018:
Počet přistěhovaných v roce 2018:

Počet odstěhovaných v roce 2018:
Průměrný věk obyvatel obce:
Průměrný věk mužů:		
Průměrný věk žen:		

506
497
7
6
4

14
43
41
44

Rekonstrukce šaten sportoviště
Největší investiční akcí v roce 2018 byla realizace projektu „Rekonstrukce šaten sportoviště“. Budova byla ve velmi špatném technickém stavu a nevyhovovala současným normám a standardům, zejména hygienickým. Projekt řešil její rekonstrukci včetně vybudování přístavby 24,25 m2 na pozemku p.č. 114/1 v k.ú. Polkovice. Jednalo se zejména
o odstranění stávající pultové střechy, nadezdívku, stáhnutí obvodových stěn stužujícím
betonovým věncem, novou sendvičovou pultovou střechu ze zateplených panelů typu
„KINGSPAN“, změnu vnitřních dispozic - bourání stávajících příček, vybudování nových příček, přístavbu cca 25m2 - zvětšení prostor sociálního zařízení, nové instalace
- voda, elektrorozvody, odpady, omítky, podhledy, dlažbu, obklady, zařizovací předměty,
okna, dveře, fasádu, přístřešek v šířce 2,30 m přes celou budovu šaten, jímku odpadních
vod, vsakovací jímku dešťových vod. Realizaci provedla firma Stavební společnost Oldřich Vaculík Kojetín, která podala nejvýhodnější nabídku v rámci výběrového řízení.
Celkové náklady projektu byly 1 948 431 Kč, z toho 800.000 Kč dotace od Olomouckého
kraje v rámci Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018.
Ing. Drahomír Novák, starosta obce

Šatny před rekonstrukcí
-6-

Šatny po rekonstrukci

Zpravodaj obce Polkovice 1/2019
Traktorová sekačka
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce byla v loňském roce pořízena nová traktorová
sekačka pro údržbu veřejných prostranství. Ve výběrovém řízení byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka firmy Daniš Davaztechnik s.r.o. Přerov, která nabídla sekačku od
renomovaného japonského výrobce Kubota. Jedná se o typ Kubota G23HD, vybavený
úsporným kapalinou chlazeným tříválcovým dieselovým motorem Kubota D902 o výkonu 23HP, hydrostatickým řízením, hydrostatickou převodovkou a uzávěrou diferenciálu. Sekačka je vybavena
2nožovým sekacím ústrojím
šířky 1,22m a pohonem nožů
převodovkou v olejové lázni.
S touto sekačkou je možné
sekat i mokrou trávu do výšky
50cm, sběrací koš má objem
640litrů a jeho vyprazdňování
je možné pomocí tzv. vysokovýklopu až do výšky 1,93m.
Pořizovací cena tohoto stroje
byla 435.600,-Kč a byla plně
hrazena z rozpočtu obce.
Současně byly pořízeny ještě
dva otevřené kontejnery na
bioodpad, každý o objemu 6m3 za cenu 76.206,-Kč. Pořízením této sekačky obec získala výkonného pomocníka, který značně usnadní péči o veřejná prostranství a zvýší
produktivitu práce.
Ing. Drahomír Novák,
starosta
Z činnosti finančního výboru
Dne 30.11.2018 proběhlo setkání členů finančního výboru ve složení Hana Hlavinková,
Ing. Eva Blaštíková a Ing. Ondřej Blaštík. Hlavním bodem tohoto setkání byla kontrola
hospodaření obce za rok 2018. Namátkově byly zkontrolovány příjmové pokladní doklady, výdajové pokladní doklady, pokladní kniha za rok 2018 k 31.10.2018 a vybrané
přijaté faktury za rok 2018. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. S výsledkem kontroly byl seznámen starosta obce Ing. Novák Drahomír.
Ing. Ondřej Blaštík,
předseda finančního výboru
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Jak to bude s prodejnou COOP
V uplynulém roce byla naše obec oslovena společností Jednota Spotřební družstvo Uherský Ostroh, která je provozovatelem prodejny COOP v Polkovicích. Družstvo nás oslovilo
s informací, že vlivem nízké kupní síly došlo ke ztrátě na hospodaření obchodu za rok 2017
ve výši cca 230 tisíc Kč. Vyjádřili požadavek tuto ztrátu kompenzovat z obecního rozpočtu, aby hospodaření společnosti za tuto prodejnu bylo vyrovnané. V případě, že by se obec
nepodílela na úhradě vzniklé ztráty, byla by prodejna v naší obci zrušena.
Zastupitelstvo se na svých jednáních žádostí Jednoty zabývalo a hledalo cestu k zachování prodejny v obci a zároveň snížení nákladů na provoz prodejny, neboť nebylo v možnostech obce z rozpočtu takovou částku uvolnit. Po opakovaných jednáních se zástupci
Jednoty došli ke shodě a obec zaplatila ze svého rozpočtu v loňském roce 120 tis.Kč na
částečnou úhradu ztráty. Současně zastupitelé zjistili, že velká část nákladů, díky kterým
ke ztrátě došlo, je způsobena zastaralým a neekonomickým vytápěním objektu uhlím,
s ročními náklady cca 117 tisíc Kč. Proto došlo k jednání mezi zastupiteli a majitelem
budovy p. Vratislavem Hanušem a společně dojednali, že objektu bude v roce 2018
plynofikován. Pan Hanuš v objektu rekonstruoval vytápění za plynové a nainstaloval
programovatelné ventily, takže topení nehřeje v noci, o víkendech a v době, kdy není
obchod v provozu. Tím se ušetří zhruba dvě třetiny nákladů na topení.
V letošním roce společnost Jednota Spotřební družstvo Uherský Ostroh oslovila zastupitelstvo obce s opětovným požadavkem na úhradu vzniklé ztráty za rok 2018 a to v obdobné výši jako v uplynulém roce. Po jednání starosty a místostarosty obce se zástupci
Jednoty byla odsouhlasena k pokrytí vzniklé ztráty stejná částka jako v roce 2018. Provoz prodejny COOP tak bude v naší obci zachován.
Ing. Ondřej Blaštík, předseda finančního výboru
Tříkrálová sbírka překonala loňský rekord. Děkujeme dárcům za štědrost!
Šířit radost a požehnání do jednotlivých domácností, vyjít do ulic za každého počasí ve
prospěch těch, kteří si nemohou pomoci.
„Letos koledovalo pro druhé po celé České
republice kolem osmdesáti tisíc tříkrálových
dobrovolníků. To je skoro 1% občanů České republiky, mezi nimi děti i dospělí. Je to
úžasné,“ říká ředitel Arcidiecézní charity
Olomouc Václav Keprt. V úterý 29. ledna poděkoval tříkrálovým koordinátorům, kteří
se sešli v budově Arcidiecézní charity Olomouc, aby letošní koledu zhodnotili. Bez nich
by nebylo možné tuto akci uskutečnit.
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Celkem 119 184 663 korun. Tolik se letos vybralo do 23 908 pokladniček Tříkrálové sbírky. Kluci a děvčata v přestrojení za tři krále koledovali a vybírali peníze do pokladniček
prvních čtrnáct dní v lednu. U nás v Polkovicích koledníci dne 12.1.2019 vybrali krásných. 12.643 Kč. Charita Česká republika nyní děkuje všem, kteří s láskou přispívají na
pomoc potřebným.
K poděkování se přidává i Obec Polkovice a velmi si váží našich občanů, kteří projevují
svou solidaritu s potřebnými nejen při Tříkrálové sbírce, ale i tehdy, ocitne-li se někdo ze
spoluobčanů v nouzi. Srdečné díky !
Jiřina Zdařilová, členka OZ
Vítání občánků
V neděli 14.10 2018 proběhlo v sále Obecního úřadu slavnostní přivítání dětí narozených v roce 2018 ( Julinka Dubská byla jediná, narozená v roce 2017) do řad občanů
obce Polkovice. Akci připravil Výbor pro školství, kulturu a sport, ve spolupráci s Výborem pro sociální věci při zastupitelstvu obce.
S velmi milým kulturním programem vystoupily děti ze zdejší mateřské školy a rodiče překvapily krásnými básničkami, složenými právě pro jejich děťátko. Pan starosta
Ing. Drahomír Novák mezi občany naší obce přivítal Julii Dubskou, Innu Fistungovou,
Jarmilu Bicanovou, Matyáše Mrázka, Amálii Gefingovou, Jonáše Mourala, Barboru Lasovskou a Karolínu Zdařilovou. Maminky obdržely kytičku a pro svá děťátka jako upomínku na vítání občánků zlatý přívěsek se znamením zvěrokruhu, ve kterém se narodily.
Kéž je jim dopřáno vyrůstat ve zdraví v prostředí domova plného vzájemné lásky a harmonie.
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Složení výborů zastupitelstva obce
Po loňských volbách do obecních zastupitelstev vzešlo nové vedení naší obce:
Ing. Drahomír Novák, starosta obce
Ing. Jozef Jelínek
Josef Vaculčík, místostarosta
Zdeňka Zlámalová
Ing. Ondřej Blaštík
Jiřina Zdařilová
Miloslav Halenka
Za spolupráci v uplynulém volebním období bylo vysloveno poděkování bývalým
zastupitelům: Martinu Gregovskému, Miroslavu Lasovskému, Mgr. Lence Olivové
a Lence Šimkové.
Na nové volební období 2018 – 2022 byly zvoleny výbory zastupitelstva obce, na které
se v uvedené oblasti můžete obracet se svými podněty. Složení:
Finanční výbor:
Předseda: Ing. Ondřej Blaštík
Členové: Ing. Eva Blaštíková, Hana Hlavinková
Kontrolní výbor:
Předseda: Miloslav Halenka
Členové : Eva Hlavinková, Bc. Alena Vaculíková
Výbor pro sociální záležitosti:
Předseda: Zdeňka Zlámalová
Členové: Veronika Indráková, Helena Menšíková, Irena Páleníková
Výbor pro školství, kulturu a sport
Předseda: Jiřina Zdařilová
Členové : Mgr. Lenka Olivová, Martina Šálková
Výbor životního prostředí, dopravy a veřejného pořádku
Předseda : Ing. Jozef Jelínek
Členové: Zdeněk Bican, Miroslav Krchňák, Iveta Nakládalová ml.
Mohlo by vás zajímat
Výstavba kanalizace
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Povaloví schválila v závěru loňského roku
výběr zhotovitele stavby “POLU stoková síť 2. část“ a dodavatele „projektové dokumentace přípojek“, jakož i výběr „technického dozoru stavby POLU 2. část“. Pro obce
Polkovice, Oplocany a Lobodice to znamená, v případě, že bude Dobrovolnému svazku
obcí poskytnuta v letošním roce dotace, započne se s výstavbou kanalizace. O tom, zda
dotaci na výstavbu kanalizace obdržíme a o předpokládaném termínu zahájení výstavby
budeme občany průběžně informovat.
Jiřina Zdařilová, členka Valné hromady DSO Povaloví
- 10 -
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Kadeřnictví a pedikúra
V budově Obecního úřadu jsou poskytovány služby pedikérské a kadeřnické. Objednat
se můžete v kanceláři Obecního úřadu, kde získáte i přesné informace o termínech poskytovaných služeb.
Kroužek keramiky
Kroužek keramiky pro dospělé provozuje svou činnost v klubovně Obecního úřadu každé pondělí v době od 17:00 hodin. Keramika pro děti nebyla pro nedostatek zájemců
poprvé po dlouhé době existence kroužku v tomto školním roce otevřena.
Otevírací doba prodejny COOP
Prodejna COOP nabízí své služby občanům v tomto čase:
pondělí – pátek : 6:30 – 11:30 14:00 – 17:00 hodin
sobota : 6:30 – 10:00 hodin
Otevírací doba Pošty
Pošta v Polkovicích poskytuje své služby občanům v tomto čase:
pondělí: 13:00 – 17:00 hodin
úterý – pátek : 8:00 – 12:00 hodin
Místní poplatky v roce 2019
Výše místních poplatků za „odpady“, ze psů i sazba stočného se v roce 2019 nemění. Úhradu můžete provést v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na účet obce.
Kde nás najdete
Informace o aktuálním dění v naší obci najdete na nových webových stránkách
www.polkovice.cz a na facebook.com na stránce Kulturní, školní a sportovní události v Polkovicích. Zpravodaj v elektronické verzi rovněž naleznete na webových
stránkách obce.
110. výročí založení kostela
V letošním roce už to bude 110 roků, co naši obec zdobí krásný kostel Sv. Bartoloměje.
Má stále svoje zvláštní kouzlo, každý kdo do něho vstoupí, je uchvácen jeho prostou
krásou, která se léty nezměnila. Změnila se dnešní doba, duchovní a křesťanský život
zaniká, lidé jsou uspěchaní, mají plno starostí, jsou přehlceni informacemi, které se na
ně řítí z médií….Potřebují klid a ten lze nalézt v místě, kterém naši předci s velkou vírou
a láskou zbudovali. I když v roce 2006 pozbyla naše obec statut farnosti a patří do správy
farnosti Kojetín, jsme rádi, že k nám pan farář Pavel Ryšavý pravidelně, každou třetí
sobotu v měsíci dojíždí, aby vděčným věřícím odsloužil mši svatou. To se vždy chrám
uklidí, vyzdobí květinami na oltářích a pravidelně rozezní opravené varhany. Za to děkujeme paní varhanici Ingrid Silné, která obětavě vždy přijíždí i s panem varhanářem
Štěpánem Macháčkem a přispívá tak k slavnostnímu prožití bohoslužby. Během roku
- 11 -
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se můžeme těšit i z varhanních a pěveckých koncertů na
polkovských hodech i o Vánocích. Již loňské vánoční
svátky 2018 se nesly ve slavnostním duchu, neboť více jak
po dvaceti letech se rozzářila
nástěnná světla kolem Křížové cesty a tak umocnila krásnou atmosféru Vánoc v kostele. Za sponzorský dar vděčíme
obci, i paní Lídě Zdařilové
a Pavlu Jurákovi za jejich instalaci. I pan místostarosta Jožka Vaculčík, je naším velkým pomocníkem a mecenášem.
Kostel teď nutně potřebuje opravit střechu, jak víc zafouká vítr, sbíráme kolem něj spadlé
šindely. Doufáme, že se oprava brzy podaří. Vždyť náš kostel si stále zaslouží být vizitkou
a dominantou naší obce.
Helena Menšíková
110. výročí zbudování hřbitova v Polkovicích
Tento rok si připomínáme 110 výročí od zbudování místního hřbitova.
Je to klidné, posvátné místo, kde odpočívají naši předci, naši blízcí…. Naše cesta vede
často na hřbitov, kde o hrob po celý rok pečujeme a na zemřelé s láskou vzpomínáme.
Zvlášť, když jsou „Dušičky“ stává se hřbitov nádherným barevným kobercem plným
chryzantém a rozžatých svící…Také poznáme pěkně upravené kytice a věnce od zahradníků Humpových. Jak všichni víme, Humpovi byli známí v širokém okolí. Jejich přísada
zeleniny a květin, hlavně“ hřbitovní“ květiny
a věnce, zdobily mnoho hrobů. Teď už jsou
oba v důchodu a zahrádce a květinám se věnují už pro svoji potěchu. Ale přesto je tu jedna
věc, za kterou jim chceme s úctou poděkovat,
U hlavního hřbitovního kříže leží stařičký
hrob se železným křížem. Zde je pochován
kněz, který byl prvním duchovním správcem
našeho nového kostela. Bohužel v roce 1915
zemřel. Je to P. Cyril Dočkal. Už 104 roků je
toto místo jeho posledním odpočinkem a na
jeho hrobě je každý rok na jaře vysázen kříž
z bílých voskovek, na podzim z kvetoucích macešek.
- 12 -
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To je dílo paní Jitky Humpové, která s umem a láskou sobě
vlastní o hrob pečuje. Mnozí z nás kolem procházíme bez povšimnutí a bereme to jako samozřejmost. Ale ruku na srdce:
máme v dnešní uspěchané době čas myslet na „cizí“ hrob?
Humpovi ho mají! Za čas, obětavou práci, krásné květiny
s úctou a láskou děkujeme.
V závěru loňského roku bylo opraveno také okolí studny
na hřbitově, které realizovala paní Jarmilka Novotná (roz.
Arnoštová) za asistence „děvčat“ Zdařilových. Vznikl tak
upravený koutek v blízkosti márnice, ale vnitřní strana hřbitovní zídky na svou opravu ještě čeká. Najde se „šikovný“
řemeslník, který si poradí s opravou omítky mezi hroby?
Helena Menšíková
Poškození hřbitovní zdi
Dne 17.02.2017 v 11 hodin došlo vlivem zasněžené vozovky a zřejmě nepřizpůsobením
rychlosti vozidla stavu vozovky, ke smyku a následné havárii vozidla sypače plně naloženého solí a to na silnici při vjezdu do Polkovic směrem od Kojetína. Jelikož ostrůvek
na začátku obce vybočuje a směřuje vozidla na přilehlé parkoviště a následně na zídku
hřbitova, došlo k převržení vozidla a kompletní demolici zídky v místě střetu, včetně
poničení asi 6 hrobů.
Ihned po nahlášení Pojišťovně jsem začal
hledat firmu, která by byla schopna vyrobit historické hlavice na zídku hřbitova,
aby bylo možno uvést vše do původního
stavu. Zhruba měsíc jsem objížděl různé
firmy, ale vzhledem ke složitosti tvaru,
kde je několik záporných úhlů, nebyl nikdo schopen vyrobit formu na novou hlavici. Pak jsem objevil Modelárnu Uničov
která se zabývá výrobou forem pro velké
zahraniční společnosti a majitel je bratr
mého kamaráda, se kterým se mi podařilo
majitele přesvědčit a hlavice šla do výroby.
Se starostou jsme měli možnost vidět, jak
probíhá skenování nejméně poničené hlavice a průběh další výroby na CNC strojích. Po měsíci byla forma hotová a převezena do Betoniky v Lobodicích kde s pomocí jejího ředitele, Ladislava Peřiny, byly
hlavice vyrobeny Cena formy byla 53.000 Kč. Odlití jednoho kusu hlavice stálo kolem
- 13 -
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1.000 Kč. Celkem bylo třeba 12 ks. Pojišťovna nám vyplatila asi 220.000Kč, včetně nákladů na zhotovení formy.
Stavební práce provedla kvalitně Firma Martin Gregovský. Po realizaci opravy jsme
usoudili, že zbývající hlavice na hřbitovní zdi jsou již poškozené stářím /100 let/ a došlo
k jejich výměně. Dnes už nepoznáte, že byla část hřbitovní zdi zcela zničená.
Ihned po havárii jsem podal žádost na Správu a údržbu silnic o úpravu nevhodně umístěného ostrůvku a to osazením svodidel. Tím se zabránilo směrování vozidel na parkoviště, kde se často pohybují občané a jejich ochrana je naší prioritou.
Proběhlo několik jednání s projektantem a vedením Správy a údržby silnic. Z výsledků
průzkumu bylo zjištěno, že za poslední dva roky došlo k 27% nárůstu dopravy v obci.
Výsledkem jsou některé úpravy, provedené v závěru loňského roku, o nichž nejsme
přesvědčeni, že jsou správné a tento problém plně neřeší.
Květinová výsadba ostrůvku, která zdobí vjezd do naší obce, je financována Honebním
společenstvem Polkovice.
Josef Vaculčík, místostarosta
Dívám se, dívám …
Při procházkách naší obcí si velice často uvědomuji, jak nenápadně se mění její vzhled.
V místech, kde dříve stávaly stodoly nebo zcela na okrajích obce, vznikají dnes nové
ulice s krásnými, nově postavenými nebo opravenými domy, předzahrádkami a upraveným okolím. Mnohé domy zdobí od jara do podzimu na oknech květiny v truhlících,
v zimním období pak vánoční výzdoba. Radost pohledět.
Střed obce, vinoucí se kolem hlavní silnice, býval v minulosti vlastníky nemovitostí vždy
pečlivě udržován. Naši stařečci a stařenky své domy pravidelně opravovali a před Polkovskými hody „líčili“, aby zářily do dálky. Stařečkové už dávno odešli na věčnost a většina
usedlostí dostala nový, pěkný kabát, jiné začaly chátrat a některé „spadly“ docela.
Dívám-li se dnes na náves
očima návštěvníka, vidím
hezké domy, ale občas také
v jejich těsném sousedství
i takové, které volají po renovaci. Některé se za celou dobu
své existence nedočkaly fasády
nebo její opravy, někde je nedokončená demolice domu již
desítky let a místo vypadá jako
na konci 2. světové války…
Někdo si veřejné prostranství
(bez ohledu na vlastnictví pozemku) plete s černou sklád- 14 -
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kou, jiný, bez ohledu na vlastnictví a náklady, udržuje zeleň kolem svého domu a má radost z pěkné předzahrádky, kterou vytvořil.
Občas mi přijde na mysl, že někteří lidé mívají klapky na očích, že trpí „provozní slepotou“ pro samou práci a starosti. Zkrátka, že některé věci přestali vidět a nebo jim na nich
přestalo záležet. A přitom stačí mnohdy docela málo, aby se situace změnila. Například
odkládat věci tam, kam patří a nezatěžovat životní prostředí. Opravit fasádu domku, aby
i okolojdoucí měli potěšení z jejich hezkého obydlí. Dokončit demolici domu, kterou léta
odkládají a již nepřispívá k hezkému vzhledu naší obce. Naše obec již víc jak deset let poskytuje vlastníkům rodinných domů výhodné půjčky na jejich opravu. Za dobu, co půjčky
poskytuje, bylo i za použití těchto peněz opraveno několik domů, třeba by pomohly i vám.
Stavební zákon ukládá vlastníkům, aby o stavbu řádně pečovali po celou dobu její existence. Domnívám se, že není nutné čekat, až stavební úřad vlastníkovi údržbu stavby
nařídí a že je možné, při troše dobré vůle, aby naše náves byla opět malebná jako kdysi.
Jiřina Zdařilová, členka OZ
Ohlédnutí za rokem 2018 v Základní škole Polkovice
Školní rok 2017/2018 byl zahájen v pondělí 4. září 2017 v 8 hodin paní ředitelkou
Mgr. Leonou Indrákovou a panem starostou Ing. Drahomírem Novákem.
Učitelský sbor po celý školní rok pracoval ve složení Mgr. Leona Indráková, učitelka 1.-3.
ročníku a paní učitelka Mgr. Pavla Koutná, učitelka 4.-5.ročníku. Výdej stravy a úklid ve
škole prováděla paní Martina Ossosová.
Základní škola Polkovice poskytuje základní vzdělání pro žáky od 1. do 5. postupného
ročníku podle platného zákona. ZŠ je samostatný právní subjekt od 1. 1. 2003. V roce 2018
školu navštěvovalo 45 žáků z Polkovic, Obědkovic, Kojetína, Oplocan a Uhřičic. V průběhu roku se počet žáků postupně měnil a na konci školního roku měla škola 44 žáků.
V první ročníku se vyučovalo na začátku školního roku 6 žáků, ve druhém ročníku 11 žáků,
ve třetím 8, ve čtvrtém rovněž 8 a v pátém 12.
Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu I příklad je cesta. Cizí jazyky se vyučují od 3.
postupného ročníku 3 hodiny týdně. Ve všech ročnících se vyučoval anglický jazyk. V 1. a 2. ročníku je
anglický jazyk nabízen formou kroužku, který využívají všichni žáci.
Škola má velmi dobře vybavenou II. třídu PC, notebooky, tiskárnou a interaktivní tabulí. Její vybavení bylo většinou hrazeno z prostředků získaných
v rámci EU. Do I. třídy byla rovněž pořízena interaktivní tabule, PC a tiskárna z prostředků EU. Po celý
rok využívali žáci i zaměstnanci trvalé připojení na
internet.
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Učebna s PC je využívána zejména na výuku předmětů s využitím výukových programů
( český jazyk, anglický jazyk a matematika ), pro zájmové útvary a informatiku, pro individuální speciální pedagogickou práci s integrovanými žáky. Všichni pedagogové naší
školy jsou proškoleny na práci s interaktivními výukovými pomůckami. Škola má také
plnou podporu obce v údržbě a vybavování školy výpočetní technikou.
Do naší školy v roce 2018 docházeli i žáci se specifickými poruchami učení. Náprava
těchto žáků probíhala pod vedením třídních učitelů a speciálního pedagoga, kterým na
naší škole je paní učitelka Mgr. Leona Indráková.
Naší školu rovněž navštěvoval jeden žák se zdravotním postižením. Výuka probíhala pod
vedením tř. učitelky Mgr. Pavly Koutné a asistentky pedagoga paní Heleny Menšíkové.
Výuka žáků v tomto roce byla doplněna kurzem plavání. Výuka plavání probíhala 10
týdnů na plaveckém bazéně v Přerově pod vedením zkušených plavčíků.
Od roku 2016 škola zavedla kurz bruslení na Zimním stadionu v Kroměříži. Žáci každým rokem od října do března absolvují cca 6 – 7 lekcí na bruslích.
Dobrá spolupráce probíhala také s Městským kulturním střediskem v Kojetíně, prostřednictvím kterého žáci školy navštívili výchovné, vzdělávací a kulturní pořady.
V rámci exkurzí navštívily všechny třídy ZŠ dětský karneval Lobodicích, karneval na
ledě v Kroměříži, zámek v Chropyni, Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, výstavu betlémů a expozici 100 let Československa v Kojetíně, Svíčkárnu v Olomouci, Arcibiskupský
palác v Olomouci, Muzeum Komenského v Přerově, Vlastivědný výlet v Praze s prů-
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vodkyní a plavbou po Vltavě, výlet do ZOO Lešné, turistický pochod z Obědkovic, výchovný koncert, pravidelné návštěvy knihovny v Kojetíně a plno jiných zajímavých akcí.
Některé akce měli žáci zdarma, jiné jim museli rodiče uhradit.
Rovněž proběhla školní soutěž ve vaření, sběr starého papíru a víček od PET lahví, sběr
starého elektrozařízení a baterií v rámci celorepublikové soutěže Recyklohraní. Škola uspořádala i několik projektových dnů, Vánoční dílničky pro rodiče a dětičky, Mikulášskou
nadílku. Pod vedením pedagogů kulturní program na Rozsvěcování vánočního stromečku
a jiné podobné akce. Rozhodně se nikdo nemohl nudit a vybral si, co mu bylo srdci milé.
Od 18.června 2018 do 22. června 2018 se uskutečnil ozdravný pobyt / škola v přírodě /
pro žáky ZŠ a MŠ Polkovice v rekreačním středisku Zákopčí Hutisko – Solanec.
Všechny ročníky prošly dopravní výchovou s návštěvou dopravního hřiště, ekologickou
výchovou, polytechnickou a základy estetické výchovy.
ZŠ Polkovice se zaměřuje na poznávání historie a současnosti naší vlasti.
Žáci měli možnost několikrát za měsíc dostat zdarma ovoce či zeleninu z projektu Ovoce do škol a mléko z projektu Mléko do škol.
Škole byla přiznaná dotace z EU s názvem Podpora ZŠ a MŠ Polkovice formou šablon
I. Projekt se realizoval 24 měsíců a byl ukončen v srpnu 2018. Od září 2018 škole byl
schválen nový projekt financovaný z fondů EU s názvem Šablony II v ZŠ a MŠ Polkovice.
Jeho realizace bude trvat rovněž
24 měsíců. Projekt je zaměřen
na realizaci aktivit v rámci ZŠ,
MŠ a ŠD.
Základní škola se zaměřuje na
poznávání historie a současnosti naší vlasti a na ekologickou
výchovu.
Mgr. Leona Indráková,
ředitelka školy
Bruslení žáků ZŠ Polkovice
Bruslení žáků má na ZŠ Polkovicích již letitou tradici. Každoročně se žáci 1.-5. ročníků vydávají v rámci výuky tělesné
výchovy bruslit na Zimní stadion v Kroměříži.
Od října do března absolvují na ledě vždy žáci každého
ročníku cca 15 hodin výuky bruslení pod dohledem vyučujících. Dá se tedy opravdu říci, že celá naše škola bruslí
a ve škole se naučí bruslit opravdu každý. Chce to jen trochu píle a brusle.
V době moderních technologií mnoho dětí ze všeho nejraději vysedává doma u počítače, nebo ,, mobiluje“ a ,,tabletí“.
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Bruslení je určitě dobrý návod na to, že čas se dá trávit i jinak, protože na ledě s kamarády je to prostě prima.
Závěrečné bruslení vždy patří karnevalu na ledě a na ten se žáci těší nejvíc. Po ledě se prohání princezny, čarodějové, válečníci či jiné pohádkové postavičky. Všude slyšíte dětský
smích a to je pro nás pedagogy nejlepší odměna.
Leona Indráková, ředitelka školy

Školní karneval
Žáci ZŠ a MŠ Polkovice a Lobodice se sešli ve čtvrtek 31.ledna 2019 na sále v Lobodicích
na tradičních maškarních radovánkách, kde vládly různé pohádkové bytosti.
Na tvářích všech účastníků maškarního reje
byla vidět příjemná nálada. A protože v den
karnevalu se vydávalo i pololetní vysvědčení,
tak většina žáků ZŠ měla velkou radost z hodnocení, které dostali za první půlrok ve škole.
Ve výběru masek měli žáci a jejich rodiče
volnou ruku. Nejpočetnější účast jsme však
zaznamenali u kouzelníků a čarodějnic všech
kategorií. Taktéž královská honorace byla
podpořena četnou skupinou princezen.
Kromě tance, cvičení a soutěží si žáci obou
škol užili řadu zábavných her, za které byli
odměněni sladkostmi. Celý karneval žáky
provázela již známá dvojice moderátorů
z Olomouce.
Leona Indráková, ředitelka školy
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Návštěva Městské policie Přerov v ZŠ Polkovice
V pondělí 28.ledna jsme na naší škole v Polkovicích přivítali milou návštěvu z řad strážníků Městské policie Přerov z oddělení prevence. Jednalo se o preventivní akci pro žáky
1. – 5.roč.
Nejdříve strážníci seznámili žáky s činností městské policie a připomněli jim tísňové
linky IZS. Dále věnovali pozornost i dopravní výchově, a to bezpečnému přecházení
přes pozemní komunikace, dopravním značkám, jízdě na kole, ale i chování spolujezdce
ve vozidle.
Beseda byla zaměřená na různé nebezpečné situace, s kterými se děti mohou setkat. Jednalo se například o informace, jak se mají zachovat, kdyby je oslovila cizí osoba na hřišti
nebo na ulici, jak vyřešit otevírání dveří jakmile zazvoní zvonek, o nasedání do vozidel
k cizím osobám, o přebírání cukrovinek nebo dárků od neznámého člověka, ale také jak
zareagovat, když potkají volně se pohybujícího psa nebo jiné zvíře.
V průběhu připraveného programu měli žáci možnost si prohlédnout obrázky na interaktivní tabuli a výzbroj s výstrojí používanou policejními hlídkami ve službě.
Strážníci všem dětem při návštěvě předali pracovní sešity a dárky s preventivní tématikou.
Malí školáci, ale i větší žáci se do besedování zapojili s velkým nadšením. Kladli zvídavé
dotazy a vyprávěli různé příběhy. Někteří nevěřili, co vše se může stát. Po besedě jsou
všichni poučeni a připraveni na nejrůznější situace, které je v budoucnu mohou potkat.
Všichni měli možnost si uvědomit, že je vždy výhodnější rizikovým situacím předcházet, nežli je řešit.
Žáci pozorně sledovali celý program, který byl pracovníky oddělení prevence připraven nadmíru zajímavě a všemi zúčastněnými byl hodnocen velmi kladně. Na závěr této
poutavé besedy paní ředitelka vyjádřila poděkování a vděčnost za to, že strážníci přijeli
a besedovali s našimi žáky.
Leona Indráková, ředitelka školy
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Školní družina Polkovice
Školní družina má 1 oddělení umístěné v přízemí školy. Pracuje pod vedením paní vychovatelky Hany Zatloukalové. Ve školním roce 2017 /2018 navštěvovalo školní družinu
30 žáků 1. - 5. ročníku z Polkovic, Kojetína, Uhřičic, Obědkovic a Oplocan.
ŠD pracovala podle vlastního vzdělávacího programu Kdo si hraje, nezlobí a podle ročního plánu ŠD. Činnost byla zaměřena hlavně na odpočinek, rekreační činnost, zájmovou činnost a přípravu na vyučování. Při činnostech vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, posilujeme komunikační dovednosti a formujeme životní postoje.
V naší školní družině jsou žáci různých věkových kategorií. Starší děti předávají zkušenosti a dovednosti mladším dětem. Učí se navzájem respektovat jeden druhého.
K oblíbeným činnostem žáků patří sportovní činnosti, pohybové a postřehové hry, výtvarné a rukodělné činnosti, soutěže a tanec. V roce 2018 paní vychovatelka uspořádala
soutěže v přípravě jednohubek a pouštění draků. Všichni se bavili při společenských
a logických hrách. Žáci se těšívali na páteční vaření. Připravovali si pokrmy studené
i teplé kuchyně. Vyrobili vánoční svícny a dárečky pro místní seniory na jejich vánoční
posezení.
Žáci několikrát navštívili Městskou knihovnu a výstavy v Kojetíně. Všem se líbila práce s keramikou i návštěva Hasičů v Přerově. Rovněž absolvovali besedu s názvem Recyklohraní.
Peníze, které byly vybrány na poplatcích, byly použity na nákup výukových a logických
her, hraček, stavebnic, výtvarných potřeb, potravin na páteční vaření a na nákup odměn.
Školní družina byla v provozu mimo vyučování od 11,40 hodin do 16 hodin.
Mgr. Leona Indráková, ředitelka školy
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Zimní hrátky školní družiny v Polkovicích
„To nás láká, postavit si
ve škole sněhuláka.“ Zpívali si někteří žáci školní
družiny v Polkovicích.
Konečně i letos se žáci
dočkali a mohli vyrazit s paní vychovatelkou
v odpoledních hodinách
ven za školu vyzkoušet si
stavby ze sněhu. Někdo
stavěl iglú, jiný sněhuláka nebo proběhla i koulovaná. Žáci se rovněž
proběhli ve sněhových
cestičkách, které si sami
prošlapali.
Zasněžené odpoledne se
všem líbilo.
ZŠ a MŠ Polkovice ve svíčkárně v Olomouci
Ve středu 6.února navštívily děti ze ZŠ a MŠ Polkovice Svíčkárnu Rodas v Olomouci.
Všichni výletníci se na projektový den moc těšili. A opravdu to stálo za to!
Ráno v 8 hodin odjeli žáci ze školy autobusem do Olomouce. Po příjezdu do svíčkárny
se přivítali s krásnými papoušky, kteří jako obvykle měli velký úspěch. Následně se žáci
posilnili svačinou a připravili se na práci.
Část dětí si podle vlastní fantazie barvila
a zdobila připravené svíčky v rozehřátém
parafinu, další skupinka si vykrajovala
glycerinové mýdlo. Třetí skupinka si do
sáčků vrstvila koupelovou sůl.
Svíčkárna Rodas v Olomouci nabízí příjemné prostředí pro vlastnoruční tvorbu
svíček, koupelových solí, voskových pastelek a mýdel. Svíčky se barví v nejrůznějších druzích barevných politur, které
svíčkám dodají vždy kouzelný a nenapodobitelný vzhled.
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V areálu svíčkárny je i minifarma, kde jsou malinká
zvířátka. Žáci je vždy krmí
a pozorují.
Všechny děti odjížděly spokojené a šťastné. Kromě
krásných zážitků si odnášely
své výtvory ve vkusném dárkovém balení. Zpět do školy
se vrátily až na oběd.
Leona Indráková,
ředitelka školy

Mateřská škola Polkovice
Naši mateřskou školu navštěvují děti z Polkovic, Obědkovic a Oplocan. Pracují pod vedením vedoucí učitelky Ivety Šimkové a paní učitelky Šárky Indrákové.
MŠ pracuje podle školního vzdělávacího programu s názvem Rok v mateřské škole Pod
lípami, kde se pedagogové řídí požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, což je v současné době základní pedagogický dokument, jímž MŠMT
stanoví požadavky na výchovu a vzdělávání v mateřských školách.
Cílem našeho vzdělávání je duševní a tělesný rozvoj dětí s přihlédnutím na rozvoj sociálních vztahů s kladnými mravními zásadami a posilování estetického cítění.
V mateřské škole respektujeme tři základní cíle:
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Během všech činností a aktivit dětí máme na paměti, že se dítě učí prožitkově
Během učení dítě získává hodnoty, které mu usnadní zařazení do společnosti
Dítě má možnost projevit se a seberealizovat se
Obsah vzdělávání je uspořádán do měsíčních bloků a týdenních témat. Vzdělávání dětí
je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou.
V didakticky cílené činnosti je plněn konkrétní vzdělávací cíl formou záměrného i
spontánního učení.
Děti, které navštěvují mateřskou školu, žijí v Polkovicích nebo v okolních obcích. Obsah
ŠVP vzhledem k vesnickému typu mateřské školy je zaměřený na přírodu ( např. rostliny, zvířata ) a její ochranu.
Prioritou naší MŠ je prostorná zahrada ve stínu vzrostlých lip a sousední velká farma
s výběhy pro koně a hříbata, která mohou po celý rok pozorovat. Děti se seznamují nejen s vesnickým prostředím, ale při výletech a návštěvách poznávají také města a učí se
rozdíly mezi vesnicí a městem.
Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou. Probíhá individuálně, ve skupinách i v programově
řízených činnostech, je založeno na přímých zážitcích dítěte, vychází z jeho samostatné
činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat.
Každý den se zařazují tělovýchovné chvilky, relaxační cvičení, pohybové hry, které slouží
k uvolnění a protažení celého těla.
Vzdělávání v mateřské škole probouzí v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe,
naslouchat a objevovat i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne, dokáže.
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Během roku poskytujeme:
Předškolní vzdělávání ve smyslu Rámcového programu pro předškolní vzdělávání
Rozvíjení poznání a grafomotoriky při práci s pracovními sešity Nomík
Výuku angličtiny pro předškolní děti
Ekologickou výchovu
Besídky pro rodiče tematicky zaměřené
Udržování lidových tradic a lidových zvyků v době jarních a zimních svátků
Tělesné aktivity – sportovní dny, pěší výlety po okolí, plavecký výcvik, Pony školička / jízda na koních /
Celý školní rok pedagogické pracovnice sledují individuální rozvoj a pokroky dítěte.
Vše pečlivě zaznamenávají do portfolií a osobních listů dětí. Výbornou spolupráci mají
navázanou s MŠ Uhřičice, při které organizují společné výchovně-vzdělávací akce a výlety. Děti se spolu kamarádí a těší se na společná setkání. Obě mateřské školy se střídají
i v prázdninovém provozu.
MŠ je se ZŠ zapojena do společného projektu financovaného z evropských fondů ŠablonyII v ZŠ a MŠ Polkovice.
V mateřské škole byly zrealizovány různé aktivity a akce. Oblíbená je Pony školička,
Dýňování, keramika, Mikulášská nadílka, výjezdy do divadla v Němčicích, Vánoční dílničky pro rodiče a dětičky, vánoční besídka, Maškarní karneval v Lobodicích, návštěva
Svíčkárny v Olomouci, jarní tvoření pro rodiče, vynášení Moreny do Valové, čarodějnice
v MŠ, vypouštění sovy pálené u ZŠ, plavecký výcvik a ozdravný pobyt pro předškolní
děti, návštěva dopravního hřiště v Kroměříži, pěší výlet do Uhřičic, návštěva dětí z Uhřičic u nás, sportovní dopoledne, celodenní výlet do ZOO Lešná.
Všechna zařízení / základní škola, mateřská škola, školní družina i školní jídelna /jsou
podporována zřizovatelem, který vychází vstříc v péči nejen o školní zahradu, ale také
zajišťuje sekání trávy a pravidelnou dodávku palivového dříví do kotelny v MŠ. Obec
vybudovala dětské hřiště v areálu školní zahrady a finanční dotací zajišťuje provoz všech
školských zařízení v Polkovicích.
Mgr.Leona Indráková, ředitelka školy
Vy se máte…
Tak právě tuhle větu jsem zaslechla docela nedávno od své známé, když jsme se po delší
době setkaly a povídaly si o tom, jak se nám daří a co je u nás doma nového. U nás doma,
v Polkovicích, je z mého pohledu toho nového stále dost. Dost dobrých věcí, kvůli kterým se dá u nás hezky žít.
Máme základní a mateřskou školu, která nejenže dobře žáky vzdělává a připravuje na
další studia, ale také školní družinu, ve které mohou děti rozvíjet své zájmy a některé
koníčky. Školy i družina se aktivně zapojují také do kulturního dění v obci, jak se můžete na stránkách našeho zpravodaje dočíst.
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Máme sportovní oddíly – fotbalový klub, nohejbalový klub, stolní tenis, tenis, posilovnu,
jógu, cvičení pro maminky s dětmi, kondiční cvičení, cvičení „babiček“, – ale také velmi
aktivní Klub žen, hasiče, myslivecké sdružení, včelaře, Polkovické babičky, knihovnu,
kroužek keramiky, poštu, obchod, dvě restaurace, Hanácký dvůr a jeho aktivity – snad
jsem na nikoho nezapomněla. Na malou obec, která čítá okolo 500 obyvatel, docela slušná nabídka. Ale hlavní devízou, kterou máme, jsou mladí lidé. Mladí nejen věkem, ale
především duchem. Lidé, které baví organizovat ve svém volném čase různé aktivity pro
ostatní – bez nároku na kompenzaci. Obec jim může vyjít vstříc vytvořením vhodných
podmínek, bezplatným poskytnutím prostor k výše uvedeným aktivitám, poskytnutím
finančních příspěvků na činnost, ale to nejdůležitější musí udělat sami. Samozřejmě je
ještě spousta věcí, které čekají na vylepšení, ale je moc dobře, že u nás takové lidi najdete
- lidi, kteří se snaží o to, aby Polkovice byly dobrou adresou pro život.
Jiřina Zdařilová, členka OZ
Činnost Klubu žen v Polkovicích
Vážení občané, dostaly jsme příležitost pochlubit se Vám v Polkovickém zpravodaji činností Klubu žen za předchozí období.
Nejoblíbenějším obdobím je pro nás měsíc březen. V tomto měsíci se loučíme se zimou
pořádáním dětských karnevalů. Každý karneval pojmeme vždy v jiném duchu. V roce
2016 řídili karneval mimoni, v následujícím roce sportovci a v roce 2018 piráti. Karnevaly se vždy pyšní velkou účastí dětí včetně rodičů a dalších příznivců. Všichni přítomní
se mohou těšit na soutěže, hry a tanec. Samozřejmostí je losování bohaté tomboly. Pro
mlsné jazýčky je připravené občerstvení, včetně zákusků, které pečou členky Klubu žen.
Další tradicí jsou ČARODĚJNICE. Akce probíhá ke konci dubna a tady už musíme spoléhat na přízeň počasí, protože vše probíhá venku. Tuto nevýhodu jsme naplno pocítili
v roce 2017, kdy se akce odehrála na sále zámečku. Odpoledne je věnováno opět dětem,
které si v kostýmech čarodějnic, čarodějů a kouzelníků užívají hry a soutěže. Doprovodným programem je malování na obličej, výtvarný koutek, světelná a ohnivá show. Vše
vrcholí zapálením vysoké hranice s čarodějnicí a ohňostrojem.
Protože nám v roce 2017 nepřálo počasí na čarodějnice, vynahradily jsme si to uspořádáním dětského dne 10. 6. 2017 na sportovním hřišti. Slunečný den jsme si opravdu užili. Nejzábavnější atrakci připravili hasiči z Kojetína, kteří nafoukali obrovské množství
pěny, ve které se děti pořádně vyřádily.
Podzimní čas je určen HELOUDÝNÍM, které probíhají na konci měsíce října. U budovy obecního úřadu se schází početný průvod dětí a dospělých v maskách a s lampiony.
Všichni se vydávají na procházku obcí, prohlížejí a hodnotí vyřezané dýně. A protože
všechny dýně jsou jedinečnými výtvory, ještě se nestalo, že by někdo nebyl odměněn.
Všichni, kdo vydrží do konce, si pochutnají na svařeném vínu, dětském punči a zákusku.
Většinou se rozcházíme po ohňostroji, ale v roce 2018 jsme poprvé zařadily na program
diskotéku na sále obecního úřadu, která se těšila hojné účasti.
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Klub žen se však nevěnuje pouze dětem. Na Polkovické hody se účastníme programu
pořádaného fotbalisty na sportovním hřišti. Pro zájemce a znalce jsme pořádaly v říjnu
2016 a 2017 zájezd na BURČÁKOVÝ POCHOD do Mutěnic. Rok 2018 jsme vynechaly,
neboť se některé naše členky rozhodly, že rozšíří počet obyvatel obce svými dětmi.
V roce 2018 jsme si poprvé vyzkoušely pořádání slivkoštu. Chtěly jsme tak udržet akci,
která je oblíbená.
V roce 2017 jsme na požádání pana starosty vařily punč k rozsvěcování vánočního stromu. Abychom rozšířily aktivity našeho Klubu žen, zvolily jsme v roce 2018 VÁNOČNÍ
DÍLNY. Přestože šlo o prvotní setkání, můžeme se pochlubit úspěchem. Materiálu na
tvoření i zdobení bylo dostatek. Nejstarší účastnice měla 80 let a nejmladší 8 měsíců.
Své šikovné ruce si ověřily nejen místní, ale i přespolní tvořitelé. První adventní neděli
si tak zúčastnění mohli posedět a pomalu navodit předvánoční atmosféru.
Závěrem bychom chtěly poděkovat
obci Polkovice za velkou podporu našich akcí. Naše poděkování patří rovněž všem sponzorům za jejich hmotné
i finanční příspěvky. DĚKUJEME!
Za Klub žen, Iveta Nakládalová ml.
Kondiční cvičení
V roce 2018 tomu bylo 10 let co jsem se začala
s děvčaty scházet, za účelem zacvičit si a protáhnout si všechny svaly v těle. Za mě můžu
říci, že jsme udělaly velký kus práce a že naše
cvičební dovednosti a celkově styl cvičení se
posunul od bedniček na step aerobik, až po
docela intenzivní tabatu a kardio. Během těch
deseti let jsme i několikrát nacvičily taneček
a vystupovaly jsme na šibřinkách. Vždy jsme
sklidily velký úspěch, řekla bych... :)
Cvičení probíhá dvakrát týdně, vždy od půlky
září do konce března v sále Obecního úřadu.
Poté obouváme tenisky a vybíháme do přírody načerpat jarní atmosféru. Novinkou letošního roku je jóga, která je každou středu v zasedací místnosti pod vedením Alči Halenkové. Na závěr bych chtěla napsat, že přivítáme
každého, kdo se chce zapotit, zasmát, odreagovat a zacvičit si :)
Sportu zdar, Martina :)
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Cvičíme s dětmi
Každé úterý se v zasedací
místnosti Obecního úřadu v době od 16:00 hod.
do 17:30 hod. setkávají
maminky s dětmi. Cvičení je vhodné pro děti
od 1,5 roku do cca 5 let
a probíhá formou hry,
kdy maminky se na začátku s dětmi přivítají
uvítací básničkou.
Cca 30 - 40 minut s dětmi říkáme různé básničky, zpíváme písničky
a u toho se učíme tanečky, které jsou přímo na písničky a básničky vhodné. Děti to moc
baví, poté ve zbytku času je po děti přichystaná opičí dráha, kde mohou rozvíjet své pohybové schopnosti a učit se novým věcem. Celý odpolední program vedou maminky, je to
kolektivní práce a odreagování jak pro děti, tak pro maminky.
Eva Nečacká
Fotbal v Polkovicích v roce 2018
Rok 2018 byl pro fotbalový klub poměrně složitý. Nejprve v jarní části ročníku 2017/2018
po povedených výkonech skončil v konečné tabulce na krásném čtvrtém místě. Bohužel
o přestávce mezi sezónami skončil své působení v našem klubu brankář Patrik Navrátil
a vrátil se do Tovačova. Na tento post jsme nesehnali adekvátní náhradu a tak se v brance museli v nové sezóně střídat jednotlivý hráči.
Dalším důležitým zásahem pro chod oddílu bylo sloučení dvou skupin okresní soutěže
do jedné a tím zvýšení počtu zápasů a hlavně vzdáleností k jednotlivým soupeřům. Zejména ze začátku soutěže, kdy se začínalo už na začátku srpna nám chyběli hráči a tak
se hrávalo v devíti lidech. Postupně se situace stabilizovala a pomalu se herní projev
zlepšoval. Vzhledem k opravě zázemí na našem hřišti jsme byli nuceni odehrát většinu
zápasů na hřištích soupeřů. I přes tento handicap se povedlo dovézt 3 body z Říkovic,
Potštátu a Křenovic, důležité bylo i vítězství v „domácím“ zápase proti Tovačovu, jeden
bod se podařilo získat i na půdě Dukly Hranice. Mrzí zejména porážky o jeden gól, kdy
jsme odehrály vyrovnané zápasy, ale chybělo zakončení – Měrovice, Drahotuše, Černotín…. Po podzimu nám tak patří až 12. místo v tabulce
Nicméně máme před sebou domácí odvety, kde se nám snad povede lépe a v tabulce
se posuneme do vyšších pater. Bude dokončeno zázemí, do brány se nám vrací David
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Ossos, kádr je stabilizovaný a má dostatečnou kvalitu i kvantitu. Pozice v horní polovině
tabulky by tak neměly zůstat pouze přáním, ale po sezóně , pevně věřím, i realitou.
V jarních odvetách, kromě zápasů v Bochoři a Tovačově, hrajeme pouze na domácím hřišti, kde uděláme vše pro spokojenost našich fanoušků. Srdečně Vás zveme na naše zápasy.
Stolní tenis v Polkovicích
Stolní tenis nebo ping pong, pinec … je velmi oblíbená kolektivní hra, která se hraje
v mnoha obcích. V naší obci se dříve také hrával a byl velmi oblíbený. Na podzim roku
2016 jsem oslovil spoluobčany, že bych rád stolní tenis v Polkovicích opět obnovil. Setkal jsem se s kladnými ohlasy a tak mohl zájmový kroužek vzniknout. Scházíme se
několikrát v týdnu v budově obecního úřadu. Jelikož stolní tenis byl zde již zavedený,
máme k dispozici hrací stoly. Začínáme trénovat na podzim a sezónu ukončujeme na
začátku jara. V únoru pořádáme turnaj, letos proběhne již III. ročník. Vždy se těšíme
velké účasti. Je to příjemně strávená sportovní sobota, každý účastník si odnese cenu
a výherci dostávají pohár s medailí.
Koncem roku 2018 jsme založili zájmový kroužek ve stolním tenise také pro děti. Trenéry jsou Stanislava Včeláková a Zdeněk Bican. Kroužek navštěvuje 9 dětí, trénujeme
2x v týdnu vždy v pondělí a ve středu. Sezónu plánujeme zakončit dětským turnajem.
Vybavení pro děti zafinancoval obecní úřad.
Do budoucna budeme rádi, kdyby se k nám připojilo ještě více dětských i dospělých
hráčů a tradice stolního tenisu v Polkovicích mohla nadále pokračovat.
Zdeněk Bican
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Hasičský sbor v Polkovicích
má v současné době 42 členy, z toho 27 mužů a 15 žen.
Hlavní součástí sboru je devítičlenná zásahová jednotka.
Její činnost je řízena krajským
operačním střediskem v Olomouci. Operační středisko zasílá členům zásahové jednotky
sms zprávu, která je opravňuje
k výjezdu k požáru či jiné události (proto již neslyšíme houkání sirény, svolávající členy
zásahové jednotky).
Poslední náš výjezd k zásahu
byl 3.12.2018 v časných ranních hodinách k požáru rodinného domu v Polkovicích
čp. 134, s nutností vyprostit z objektu 1 osobu. Zásah končil až ve večerních hodinách.
Škody byly naštěstí pouze materiální, k žádnému ohrožení života nebo zdraví nedošlo.
Náš sbor ale žije i zábavou a sportem. Každoročně pořádáme tradiční Hasičský ples s doprovodným programem. Ze
sportovních akcí pořádáme soutěž Velké ceny MHJ
v hasičském sportu. Máme
soutěžní družstvo žen
a mužů. V celkovém hodnocení soutěží Velké ceny
MHJ, která se koná v Rokytnici, vybojovalo naše družstvo žen krásné první místo
a družstvo mužů třetí místo.
Hasičský sport má mezi širokou veřejností stále větší
popularitu a konkurence je
stále silnější. Bez celoroční
fyzické přípravy se na dobré
umístění nedá ani pomyslet.
Obě soutěžní družstva dělají dobré jméno obci a jejich
podpora je jistě přínosem.
Jaroslav Mareček
- 30 -

Zpravodaj obce Polkovice 1/2019
Myslivost 2018
Honební pozemky vlastníků v obci Polkovice tvoří honitbu, která je spravována Honebním společenstvem. Tato honitba je pronajata nájemci, nájemné je použito na zeleň
v obci, např. výsadba stromků, údržba ostrůvku u hřbitova a pod.. V roce 2018 vlastník
lesního pozemku tzv. Švýčarky z důvodu napadení smrkového porostu kůrovcem a se
souhlasem lesního správce provedl vytěžení remízky,celkové oplocení a výsadbu nových
sazenic dubů.
Honební společenstvo sleduje výkon práva myslivosti na pronajaté honitbě nájemcem
Petrem Indrákem. Především kontroluje, zda je zvěř v zimním období řádně přikrmována, kontroluje stavy zvěře prováděním jarního sčítání zvěře, na jejímž základě schvaluje
plán lovu na následující lovecké období.
Od nájemce honitby mají povolenky k lovu další myslivci v obci, kteří se podílejí na
výkonu myslivosti.
Všichni myslivci se v průběhu roku věnovali péči o zvěř, výstavbu mysliveckého zařízení
a péči o ně, zimní přikrmování, tlumení škodné a rovněž lovu dle plánu.
V roce 20018 bylo na základě schváleného plánu uloveno:
4 ks srnec
1 ks srnče
3 ks srna
26 ks liška (Je zajímavé kolik lišek se nachází v honitbě)
Na jednom společném honě se ulovilo: 25 ks bažant kohout
32 ks zajíc
26 ks kachna březnačka (divoká)
Bažant kohout a zajíc byli loveni
na 1 společné honě, kterého se
zúčastnilo celkem 45 myslivců,
jak místních, tak i hostů. Hon
na drobnou zvěř byl ukončen po
slavnostním výřadu přátelským
posezením na „Poslední leči“.
Ostatní zvěř byla lovena individuálním lovem.
V roce 2018 byl v honitbě postaven jeden žebřík ( otevřený posed) a 2 ks přikrmovacích zařízení - zásypy pro drobnou zvěř.
Indrák Josef, starosta honebního
společenstva Polkovice.
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Včelaření v roce 2018
V Polkovicích již nevčelaří jen jeden včelař, ale jsou zde další dva nadějní včelaři. Rok
2018 byl příznivý pro včelaření jak dobrým přezimováním kmenových včelstev, tak
i dobrým jarním rozvojem a dobrou snůškou medu. Jaro však přišlo moc brzy.
V roce 2018 bylo omezeno kočování, t.j. přistavování včelstev ke kvetoucím zemědělským
plodinám nebo později i do lesa. Zapříčiněno to bylo rozšířením nebezpečné nákazy včel
– mor včelího plodu. I když naše organizace není postižena tímto onemocněním.
Problém však zůstává při prodeji medu. Proto včelařská organizace doporučuje včelařům tzv. prodej ze dvora přímo spotřebitelům.
Náklady na včelaření jsou stejné jak bylo popsáno v minulosti.
Včelaření není moc rozšířená činnost, je zařazeno mezi zemědělské podnikání. Včelaři
nemusí předkládat finančnímu úřadu daňové přiznání. Daň se však platí podle nových
směrnic stanoveným paušálním způsobem, a to až od 40 včelstev, kdy údajně mohou
včelstva včelaři přinášet zisk. V našich podmínkách však včelaření je jen zajímavý koníček, kterým se zabývá jen velmi málo lidí, většinou starších. Je velká škoda, že o tuto
činnost není zájem mezi mládeží. Snad je to tím, že tato práce vyžaduje trpělivost, přizpůsobení se přírodě a také proto, že se lidé bojí včel.
Včelaři z Polkovic, Lobodic, Oplocan, Troubek, Tovačova a Klopotovic jsou dobrovolně sdruženi v jedné organizaci se sídlem v Tovačově. Navzájem si pomáhají především
v nutném léčení včelstev, ale také ve vzdělávání na různých přednáškách, tématických
zájezdech nebo společenských posezeních členů včelařského spolku.
Indrák Josef

Camino Primitivo: moje první cesta do Santiaga
Nejsem sportovec, ani turista a už vůbec ne dobrodruh. Tak co mě tedy přimělo zvednout se ze své pohodlné kancelářské židle, obout ne zcela pohodlné turistické boty
a opustit komfort a bezpečí svého domu a pohodového života? Co mě zlákalo k realizaci
svým způsobem šíleného nápadu vyrazit sama na dlouhou pěší cestu do španělského
Santiaga de Compostela? Navíc téměř ze dne na den, bez znalosti španělského jazyka,
tamního prostředí, bez řádné přípravy a vybavení, mapy či turistického průvodce, bez
reálné představy, kolik kilometrů denně ujít (a zda jsem toho vůbec schopna), co budu
cestou jíst a kam na noc složím hlavu. Ploché nohy se zborcenou klenbou a různými
výrůstky jako bonus s sebou. K tomu utkvělá představa, že cestou napíšu základ pro
svou knihu, dopíšu druhou sbírku básní a k tomu zvládnu i vlastní ilustrace. Zajímavý
výchozí stav :-) Avšak jak bláhové.
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Pozdě večer, ve čtvrtek 17. 7. 2018, pod tíhou životních okolností jsem dospěla k rozhodnutí, že musím v zájmu zachování či spíše nalezení vlastní duševní rovnováhy, něco
podniknout, a to okamžitě. Vyjít ze své situace, svého života, opustit na chvíli své náročné zaměstnání a oprostit se i od každodenních starostí, abych mohla znovu najít sama
sebe. Dát své duši možnost, aby mne mohla doběhnout (to mám z jedné indiánské anekdoty, ale na to tady není místo). Jak to udělat? Indiáni chodí pěšky, a přesto, že nejsem
indián, chodit umím taky, tak proč to nezkusit? No jo, ale kam půjdu? Vzpoměla jsem
si, že kamarád horolezec si chodí své obtížné životní situace pořešit do hor, případně do
Santiaga. Pochopitelně pěšky. O každé své cestě pak vyprávěl s vášní a nadšením. Panečku, jak u toho vyprávění vždy zářil. A jak mi u toho vyprávění bylo dobře. Říkala jsem si,
že bych něco takového chtěla také zažít. To je jistě dobrý recept i pro mně.
V pátek ráno jsem tedy prohledala internet, našla nejbližší let do Ovieda ve Španělsku,
kde začíná Camino Primitivo, první a nejstarší poutní stezka do Santiaga de Compostela. Domluvila jsem si v práci dovolenou, s mamkou hlídání syna Maxe, s dcerami
hlídání našich dvou psů a zajištění chodu domácnosti v mé nepřítomnosti, koupila blok
na poznámky, náplasti na puchýře, letenku s odletem 1. 8. a návratem 16. 8., koukla se
2x na film Pouť s Martinem Sheenem, šla 3x do práce a z práce pěšky (taková placebo
příprava), naučila se pár základních španělských slovíček (např. pivo, káva s mlékem,
dobrý den, prosím a děkuji, fráze “jak se máš”, “svět je malý” a “jsem černá ovce rodiny”),
uzavřela cestovní pojištění, sbalila batoh a vydala se na cestu, vstříc úžasnému dobrodružství.
Dobrodružství to vskutku bylo. Sice jiné, než jsem si představovala, ale přesto úžasné,
krásné a ne-zapomenutelné. A taky návykové. Utržila jsem cestou spoustu cenných
a vzácných zkušeností, po-tkala mnoho krásných a laskavých lidí, získala nové přátele
a ve chvílích nouze (nebylo jich právě málo, nejsem přece žádný troškař) se mi vždy
dostalo účinné pomoci, navíc téměř okamžitě. Šla jsem každý den v plné polní (všechny
věci s sebou, tj. 10 kg batoh + 2 kg vody), sama, v tichu a rozjímání, občas bez snídaně,
občas bez oběda, téměř denně s bolestí, více či méně snesitelnou, ně-kdy i se slzami, ale
na konci denní porce kilometrů (+- 30) mne vždy čekalo spočinutí, volná postel v albergue (ubytovna pro poutníky), jídlo (někdy i vícechodové), k tomu pivo nebo americký
zázrak v červené plechovce (životabudič), společenství a družný hovor s přáteli ze všech
koutů světa. Jenom češi chyběli. A tak společnou řečí nám kromě angličtiny, případně
posunčiny, byla láska a porozu-mění.
O historii, geografii, spirituálních souvislostech (posílení víry, činění pokání, odpuštění)
a dalších reáliích cesty zvané Camino Primitivo se dá na internetu najít informací poměrně dosti. Rovněž o legendě související s nalezením hrobu apoštola Jakuba, vysvětlení
názvu města Santiago de Compostela, též o tradici a přínosu pěšího putování, a proto
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není mou ambicí vám zde tyto informace
přepisovat. Co však z knih ani vševědoucího
internetu získat nejde, je právě vlastní prožitek a osobní zkušenost.
Moje cesta, dlouhá 334 km (tak to stojí v Compostele, oficiálním dekretu, který
jsem po absolvování cesty dostala), byla
rozdělená do 12 etap (chodících dnů). Tedy
podle irského průvodce, španělský průvodce
cestu dělí do 13 etap. Avšak není nutné řídit
se průvodcem. Cesta je velmi dobře značená
žlutou šipkou či svatojakubskou mušlí, člověk zkrátka nezabloudí, ani kdyby chtěl (a že
jsem na to mistr :-)). Cestou si poutník uvědomí spoustu věcí, na které v běžném životě
nemá čas či příležitost. Například to, jak dobře a pohodlně se mu žije, kolik toho vlastní,
aniž by to bylo skutečně nutné, že není nutné jíst třikrát či víckrát denně, ale jednou to
taky stačí, že k životu a ke štěstí stačí vlastně velmi málo, že spát se dá vždy pouze v jedné
posteli a sedět pouze na jedné židli. Že to nejdůležitější a nejcennější, co může dostat,
nejsou materiální věci či výhody, ale obyčejný zájem druhého člověka, jeho čas, podaná
pomocná ruka nebo obejmutí (záleží na kritičnosti situace), úsměv, kousek čokolády
a ochota vyslechnout, vstřícnost, starostlivost (sharing is caring) a laskavost. Nakonec,
laskavost je prý nejmocnější silou ve vesmíru. Ať už je ten vesmír jakkoli velký, blízký či
vzdálený. A je to pravda, je to moje osobní zkušenost.
Paradoxem této cesty je ještě další skutečnost. Když vycházíte na cestu, těšíte se a nemůžete se dočkat, až to Santiago bude na dosah. Představujete si alespoň jednou denně,
jaké to bude, až do Santiaga dojdete. Čím více kilometrů máte v nohou, čím blíže jste
Santiagu, čím více si uvědomujete, že se blíží konec cesty, tím více poznáváte, že Santiago
není cíl. Ne nadarmo v Santiagu naleznete na mnoha místech nápis tohoto znění: zde
cesta nekončí, zde každá cesta začíná.
Zážitky z cesty dlouhé stovky kilometrů se nedají vtěsnat do jednoho krátkého příspěvku. Zvláště pro někoho, kdo k tomu, aby sdělil své myšlenky, potřebuje spoustu slov.
Proto nabízím čtenářům možnost uspořádání “cestománie”, čili prezentace této cesty
s promítáním fotografií, vysvětlením základních reálií a následnou diskusí.
V úvodu jsem napsala, že Camino je cestou návykovou. Zde je tedy místo závěru prostor pro krátké vysvětlení. Kdo projde jednou touto cestou, není stejný, jako na jejím
počátku. Krása cesty, překonané těžkosti, hrdost na vlastní výkon a mnoho dalšího láká
člověka zpátky. Potkala jsem cestou spoustu lidí, kteří šli Camino poprvé, stejně jako
já. Potkala jsem také spoustu lidí, kteří šli podruhé, potřetí, popáté. Oficiálních, různě
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dlouhých cest do Santiaga, je celkem 12. Někteří poutníci chtějí postupně projít všechny
cesty. Někteří se vracejí na stejnou trasu. Někteří putují ze svých vzdálených domovů
a tráví na cestě několik měsíců. U nás začíná jedna krásná cesta do Santiaga (Via Silesia)
v lázních Jeseník. Je to odtud asi 3 300 km, tedy necelé 4 měsíce chůze. To je výzva!
Pro letošní rok mám skvělý plán. Vezmu své dcery s sebou, půjdeme Camino Primitivo a přidáme k tomu další část cesty, ze Santiaga do Muxíe a Finisterry, tedy dalších
117 km. Aby také zakusily milost a obdarování takové cesty. Cesty, pro kterou ve svých
vzpomínkách používám krátké a výstižné shrnutí: koncentrované štěstí, nebe na zemi.
!Buen camino!
Lenka Olivová
HANÁCKÝ DVŮR, z.s.
Ohlédnutí za rokem 2018 a plán aktivit v roce 2019
Jednou ze stěžejních aktivit
zapsaného spolku HANÁCKÝ
DVŮR v roce 2018 byla hiporehabilitace, kterou poskytujeme, jako členové České hiporehabilitační společnosti (ČHS),
dětem z Olomouckého a Zlínského kraje a dospělým uživatelům z Domova „Na zámku“
p. o. Nezamyslice. Jsme moc
rádi, že můžeme, pomocí speHipoterapie (2018)
ciálně vycvičených koní a pod
vedením fyzioterapeutky, pomáhat klientům s různými zdravotními obtížemi a zlepšit
kvalitu jejich života. V roce 2018 se do programu hiporehabilitace zapojilo celkem 27 dětí
a 18 dospělých. Celkem proběhlo 416 hiporehabilitačních jednotek. V letošním roce plánujeme zahájit jarní cyklus hipoterapií opět v dubnu. Do týmu přibyla koňská posila, a tak
budou k dispozici 3 hiporehabilitační koně, které už připravujeme na nadcházející sezónu.
Další činností HANÁCKÉHO DVORA, z. s., je organizace parkurových závodů, které
pořádáme ve spolupráci s Českou jezdeckou federací. V roce 2018 opět vzrostl počet
závodních dnů i sportovní úroveň. Celkem proběhlo 1929 startů a závodům přihlíželo cca 2500 diváků. Naším cílem je vytvořit kvalitní zázemí pro potřeby jezdců i koní.
V roce 2019 plánujeme parkurové závody v termínech 20. – 21. dubna, 8. května,
1. června, 22. června, 19. – 21. července, 10. srpna a 5. – 6. října. Aktuální informace o případných změnách termínů najdou návštěvníci na našich webových stránkách
www.hanackydvur.cz. Všichni fanoušci tohoto koňského sportu jsou srdečně zváni!
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Velmi nás také těší podílet se na vzdělávání dětí z mateřských škol a 1. stupně základních
škol při zážitkově – vzdělávacím programu „Život na farmě“, během kterého se děti seznámí s některými hospodářskými zvířaty (kozy, ovce, drůbež), zemědělskou technikou,
zemědělskými plodinami, životem a potřebami koní, vyzkouší si jízdu na koni a nechybí
ani doplňkové pohybové a vědomostní aktivity. V roce 2018 se programů zúčastnilo
317 dětí z mateřských škol a 82 dětí ze škol základních, včetně ZŠ a MŠ Polkovice. V roce
2019 plánujeme nabídku pro školy rozšířit.
Nedílnou součástí činnosti HANÁCKÉHO DVORA, z. s. jsou také jezdecké kroužky
– ponyvoltiž, ponyškolička, babyškolička a jezdecký oddíl, které navštěvují děti všech
věkových kategorií, od 1 roku až do dospělosti. V létě pak probíhají v Hanáckém dvoře
dětské jezdecké tábory. Letos proběhnou 2 týdenní pobytové turnusy s ubytováním přímo v areálu a 4 turnusy příměstské.
Srdečně zveme všechny návštěvníky nejen na plánované akce. Budete vítáni.

Jezdecký tábor (2018)
Za HANÁCKÝ DVŮR, z.s.
Martina Hlavinková
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