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Úvodní slovo
Milí čtenáři, na začátku nového roku držíte v rukou druhé číslo našeho zpravodaje, ve kterém vám přinášíme informace o dění v naší
obci v uplynulém roce. Věříme, že si v něm najdete zajímavé příspěvky, které vás zaujmou.
Největšími dvěma investičními akcemi, které byly realizovány v loňském roce, a které do značné míry ovlivňovaly náš každodenní
život, a mnohdy kladly i vysoké nároky na naši trpělivost a toleranci, byly rekonstrukce vodovodního řádu a zahájení výstavby kanalizace. O těchto akcích naleznete bližší informace uvnitř zpravodaje. Potěšitelné je, že přes někdy „špatnou náladu“ neustal v obci
společenský život, ba právě naopak, že naši mladí lidé realizovali nové akce, které se setkaly s pochopením a zájmem ostatních. Na
obohacení společenského života v obci má také velkou zásluhu, mimo zájmových organizací, vedení naší základní školy, Hanácký
dvůr, hospůdka „U Indiána“ či nově vzniklý Klub dobré nálady. O tom ostatně také více na našich stránkách. Jsme si vědomi jejich
přínosu pro nás ostatní a děkujeme jim za jejich čas a nasazení, které ve prospěch naší komunity věnují.
Záměrem redakční rady pro toto číslo zpravodaje bylo přinést vám i informace o připravovaných akcích pro letošní rok. Vzhledem
k tomu, že ještě nejsou známy přesné termíny konání všech akcí, naleznete aktuální informace na facebookových stránkách výboru
pro školství, kulturu a sport pod názvem „Kulturní, školské a sportovní události v Polkovicích“, na webových stránkách obce v sekci
aktuality a ve vývěsních skříňkách obce.
Jiřina Zdařilová

Výstavba splaškové kanalizace v obci
Po zhruba osmi letech příprav a překonání všech překážek a nástrah byla konečně v loňském roce zahájena výstavba kanalizace odpadních vod v naší
obci. Projekt POLU - stoková síť, 2. část – obec Polkovice, Oplocany, Lobodice zahrnuje, jak již z názvu vyplývá, vybudování kanalizačních stok a veřejných částí kanalizačních přípojek v uvedených obcích a také propojů (tlaková
kanalizace) mezi jednotlivými obcemi včetně čerpacích stanic. Odpadní vody
ze všech tří obcí budou tlakovou kanalizací čerpány do již fungující tlakové
kanalizace v obci Uhřičice a odtud na čistírnu odpadních vod v Kojetíně.
Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby zvítězila firma Mertastav s.r.o.
Předklášteří, hodnota zakázky činí 157 398 364,31 Kč bez DPH (pro všechny tři obce). Stavba byla zahájena v červenci 2019 a dokončena by měla být
dle smlouvy o dílo do prosince 2021 (do 32 měsíců od předání staveniště).
Teď několik čísel týkajících se jen naší obce:
Délka gravitační kanalizace v obci: 				
3 436 m
Délka tlakové kanalizace v obci: 				
917 m
Délka veřejných částí gravitačních kanalizačních přípojek:
1 494 m
Čerpací stanice v obci: 					
2 velké, 1 malá
Délka tlakové kanalizace mezi obcemi financovaná naší obcí: 2 199 m
Náklady realizace: 					
55 164 455,09 Kč
Náklady projektová příprava, dozor: 			
2 023 700,- Kč
Celkové náklady: 						
57 188 155,09,- Kč
Dotace: 							32 155 210,- Kč
Celkové náklady po odečtení dotace: 			
25 032 945,09,- Kč
Výše úvěru: 						
16 460 500,- Kč
Vlastní zdroje: 						
8 572 445,09,- Kč
Úrok z úvěru: 						
1,99 % p.a. z jistiny úvěru
Splácení úvěru: 						
od 1. 1. 2021
Doba splatnosti úvěru: 					
15 let
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Všechny kanalizační stoky, včetně čerpacích stanic a veřejných částí přípojek, by měly být dle harmonogramu výstavby v naší obci dokončeny
do konce měsíce srpna 2020, samozřejmě to záleží také na počasí, jelikož práce jsou naplánovány dle harmonogramu i v zimních měsících.
V rámci výstavby kanalizačních stok bude také ke každé nemovitosti vybudována dle schválené projektové dokumentace tzv. veřejná
část kanalizační přípojky. Tato veřejná část kanalizační přípojky bude vyvedena zhruba 1 metr za hranici komunikace, tam kde není komunikace tak zhruba 1 metr za poslední inženýrskou síť a bude ukončena revizní šachtou s poklopem. Tato část přípojky a revizní šachta
se základním typem poklopu třídy A15 bude hrazena z rozpočtu projektu respektive z rozpočtu obce. Zbylou část kanalizační přípojky
tj. od revizní šachty do své nemovitosti si na své náklady zrealizuje vlastník nemovitosti. Pokud si vlastník nemovitosti nechal naprojektovat revizní šachtu s poklopem vyšší třídy (B 125, D 400) uhradí rozdíl v ceně mezi tímto poklopem a základním typem poklopu obci.
-2-

Zpravodaj obce Polkovice 1/2020
Jak to bude probíhat s vlastním napojováním jednotlivých nemovitostí na kanalizaci?
Po dokončení kanalizačních stok, čerpacích stanic a veřejných částí kanalizačních přípojek proběhnou kamerové a tlakové zkoušky
systému. Následně budou majitelé nemovitostí vyzváni, aby do stanoveného termínu zrealizovali svou část kanalizační přípojky. Tato
bude před zahrnutím výkopu zkontrolována ze strany OÚ.
Na co je důležité znovu a znovu upozorňovat?
Do nově budované kanalizace patří jen splaškové vody, tj. vody z koupelny, záchodu, kuchyně. Tyto splaškové vody musí být do
kanalizace svedeny přímo, tzn. že stávající žumpy, septiky musí být odstaveny. Je zakázáno do této kanalizace napojit dešťové vody!
A jak je to s povinností napojit svou nemovitost na splaškovou kanalizaci?
Podle Zákona č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích, je majitel nemovitosti povinen napojit svou nemovitost na vybudovanou
kanalizaci odpadních vod pokud je to technicky možné.
Existují dva možné případy, kdy není nutné se na kanalizaci připojit:
1. Pokud je u nemovitosti vybudována a zkolaudována domovní čistírna odpadních vod a majitel má od vodoprávního úřadu
(Magistrát města Přerova) vydané platné rozhodnutí – povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z této domovní
čistírny (do stávající jednotné obecní kanalizace, do vod povrchových nebo do vsakovací jámy) a nemá v tomto povolení uvedenou podmínku, že v případě vybudování kanalizace odpadních vod v obci se na tuto kanalizaci napojí s odpadními vodami
napřímo a domovní čistírnu odpadních vod odstaví.
2. Je-li pro shromažďování odpadních vod z nemovitosti instalovaná bezodtoková jímka na vyvážení. V tomto případě bude
muset majitel vždy za uplynulý rok dokládat, že veškerou odpadní vodu z nemovitosti (buď podle množství odebrané vody
z veřejného vodovodu nebo podle směrných čísel vyhlášky) zlikvidoval prostřednictvím oprávněného přepravce na čistírně
odpadních vod.
Doufám, že se nám podaří tento velký projekt zdárně dokončit. Jeho realizací se zvýší kvalita života v naší obci a nemalou mírou
přispějeme ke zlepšení životního prostředí.
Ing. Drahomír Novák, starosta obce

Sběr použitých jedlých olejů a tuků z domácnosti
Vážení spoluobčané,
Obec Polkovice zahájila sběr použitých jedlých olejů a tuků z vašich domácností. Tuto povinnost obcím ukládá vyhláška č. 321/2014
Sb. Ministerstva životního prostředí ČR s platností od 1. 1. 2020.
Oleje a tuky použité při smažení po vychladnutí ucpávají kanalizační potrubí a to už ve vašich domech, dále ucpávají čerpadla v přečerpávacích jímkách, znečišťují odpadní vody.

Znečištění kuchyňskými oleji

Shromažďujte použité jedlé oleje a tuky do uzavřených PET lahví, jen tak se dají dále zpracovat a využít, skleněné nádoby k tomu nejsou vhodné.
Ke sběru těchto použitých jedlých olejů a tuků je v budově OÚ umístěna speciální 240 litrová
popelnice s víkem a otvorem pro vhoz lahví. Prosíme, vhazujte pouze oleje v uzavřených PET
lahvích, případně tuky v plastových obalech. Je zakázáno oleje nebo tuk do této nádoby volně
vylévat!
Nevhazujte sem oleje do motorů, hydraulik a převodovek! Tyto patří do nebezpečného odpadu! Děkuji.
Ing. Drahomír Novák, starosta obce
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Stalo se v roce 2019
Nejvýznamnější akce, realizované v uplynulém roce:
Výstavba splaškové kanalizace
Zahájena realizace projektu POLU – stoková síť, 2. část – obec Polkovice, Oplocany, Lobodice. Investorem je Dobrovolný svazek obcí
Povaloví, jehož členy jsou obce Polkovice, Oplocany, Lobodice a Uhřičice. Podrobnější informace k této investici v samostatném
článku.
Oprava vodovodu
Tato oprava spočívala ve výměně stávajícího převážně azbestocementového vodovodního potrubí za nové vodovodní potrubí z tvárné litiny. Většinou byla použita bezvýkopová destrukční technologie se zatahováním nového potrubí. Investorem byla společnost
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., zhotovitelem společnost Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.
Nový územní plán obce
V rámci zpracování nového územního plánu byly v minulém roce dokončeny etapy č. 2 a č. 3. Druhá etapa představovala zpracování
návrhu územního plánu pro společné jednání, třetí etapa úpravy po společném jednání a po posouzení návrhu krajským úřadem.
Celkové náklady těchto dvou etap činily 181.500,- Kč, z toho 50 % tj. 90.750,- Kč bylo hrazeno z dotace od Olomouckého kraje
v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019. K dokončení zpracování územního plánu zbývají v letošním roce ještě
4. etapa – úpravy návrhu územního plánu po veřejném projednání a 5. etapa – dotisky po vydání územního plánu. Zpracovatelem
územního plánu obce je Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.
Frézování a vložkování komínových průduchů v budově zámečku
Na základě závěrů z kontroly požární bezpečnosti provedené Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje bylo nutné přistoupit k provedení frézování a vložkování komínových průduchů v budově zámečku. Zhotovitelem byla firma KOMINEX CZ Vyškov, náklady činily 163.473,- Kč.
Čištění kanalizačního příkopu a části Polkovického potoka
Z důvodu zanešení kanalizačního příkopu za přečerpávací stanicí kanalizace a také části Polkovického potoka sedimenty nastal problém s odtokem vody z kanalizace a také funkcí přečerpávací stanice na výtoku kanalizace do kanalizačního příkopu. Tyto sedimenty
jsou původem jednak nečistoty z komunikací spláchnuté deštěm do kanalizace, v nemalé míře ale také pocházejí z nemovitostí, které
jsou s odpadními vodami napojené napřímo do kanalizace bez jakéhokoliv předčištění v septicích či domovních čistírnách odpadních vod. Vybagrování provedla firma Propal spol. s.r.o. Kojetín, náklady činily 37.934,- Kč.
Odstranění škod po vloupání do budovy OÚ
Náklady na odstranění škod způsobených vloupáním do budovy OÚ a demolicí vnitřních prostor třemi pachateli v květnu 2019
dosáhly částky 89. 416,- Kč. Bylo nutné např. vyměnit poškozená a vypáčená okna, téměř všechny interiérové dveře, nechat zasklít
rozbité skleněné výplně dveří a stěn, opravit zničený elektronický zabezpečovací systém, skříně a další vybavení. Částka byla v plné
výši uhrazena pojišťovnou.
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Výměna podlahové krytiny na sále a v kancelářích OÚ
Na sále a ve dvou kancelářích OÚ proběhla výměna podlahové krytiny, náklady činily 123.660,- Kč, zhotovitelem byla firma Supellex
- svět podlah s.r.o. Velká Bíteš.
Vymalování prostor budovy OÚ
Náklady na vymalování sálu, chodeb, schodiště, sociálních zařízení
a kanceláří v budově OÚ činily 71.926,- Kč.
Dokončení opravy budovy šaten na fotbalovém hřišti
Začátkem roku 2019 proběhlo dokončení opravy budovy šaten
na fotbalovém hřišti. Jednalo se především o vybudování chodníku u šaten i u venkovní učebny, elektro rozvody a instalaci svítidel
v budově šaten a ve venkovní učebně, rozvody pro Internet a kamerový systém aj. Náklady činily 217.884,- Kč, realizaci provedla firma
Stavební společnost Oldřich Vaculík Kojetín.
Obecní hrob
Obec má povinnost zajistit pohřbení zemřelého slušným způsobem
podle místních zvyklostí, pokud nikdo jiný ve lhůtě 96 hodin od
oznámení úmrtí pohřbení nesjednal. Jelikož k této situaci v naší
obci došlo, bylo nutné kromě jiného také zřídit pro tento a případné
další případy obecní hrob. Náklady činily 34.485,- Kč.
Ing. Drahomír Novák, starosta obce

Charita Kojetín děkuje a informuje o Tříkrálové sbírce 2020
Stejně jako v předchozích letech se i letos uskutečnila celostátní Tříkrálová sbírka, jejímž organizátorem je Charita Česká republika.
V Kojetíně a okolních obcích tuto sbírku každoročně realizuje Charita Kojetín. V sobotu 11. ledna 2020 vyšlo v této naší oblasti
celkem 30 skupinek koledníků, z toho v samotném městě Kojetín 16 a v místní části Popůvky 1skupinka. Letos se opět nepodařilo
zajistit tříkrálovou skupinu ve Stříbrnicích, zase se nenašel nikdo ochotný ve vesnici koledovat.
Podle jednotlivých obcí byl výsledek následující:
Kojetín

56.858 Kč

Křenovice

13.715 Kč

Měrovice nad Hanou

7.329 Kč

Uhřičice

13.568 Kč

Polkovice

14.171 Kč

Lobodice

16.161 Kč

V částce Kojetína jsou započteny Popůvky, kde výtěžek koledování činil 4.348,- Kč.
Díky Vaší štědrosti se v kasičkách sešlo celkem 121.802,- Kč.
Podle pevně stanoveného klíče se vybrané peníze rozdělí na humanitární projekty v zahraničí a 58 % z této částky zůstává pro potřeby
Charity Kojetín. Tuto částku chceme v letošním roce použít na splácení úvěru auta pro Charitní ošetřovatelskou službu, které jsme
byli nuceni v loňském roce zakoupit, aby se sestry dostaly všude tam, kde je jejich pomoci potřeba.
Všem vedoucím skupinek i dětským koledníkům patří velké poděkování za jejich pomoc, bez které by se samotná sbírka nemohla
uskutečnit.
Děkujeme také Vám všem, kteří jste otevřeli dveře koledníkům a přispěli jakýmkoliv finančním obnosem do našich pokladniček.
Děkujeme za to, že vnímáte potřeby jiných lidí kolem sebe.
Helena Gračková, ředitelka Charity Kojetín
-5-

Zpravodaj obce Polkovice 1/2020

Základní škola a mateřská škola Polkovice v roce 2019
Základní škola a mateřská škola Polkovice je školou, která se zaměřuje na všeobecné vzdělávání a všestranný rozvoj osobnosti žáka.
Nachází se v klidném a příjemném prostředí, je orientována na žáka a na respektování jeho individuálních potřeb. Zařazuje žáky se
specifickými vývojovými poruchami učení a chování do kmenových tříd, kde je jim věnována náležitá péče na základě zpracovaných
individuálních vzdělávacích plánů.
Jsme neúplná základní škola s 1. stupněm /1. – 5. roč./. V letošním školním roce má základní škola 39 žáků, školní družina 30 žáků
a mateřská škola 24 dětí. Průměrná naplněnost tříd v ZŠ je 19 žáků. Základní škola má k dispozici 3 učebny, z toho 2 odborné. Součástí školy je mateřská škola s jednou třídou, školní družina s jedním oddělením a školní jídelna s výdejnou stravy. Škola působí ve
dvou budovách. V budově č. 85 je umístěna základní škola, školní družina a výdejna stravy. V budově č. 119 je umístěna třída mateřské školy s potřebným zařízením (herna, jídelna, lehárna) a školní jídelna. Součástí budovy je školní zahrada, na níž bylo vybudováno
moderní dětské hřišti.
Škola organizuje školu v přírodě a plavecký výcvik pro 1. – 5.ročník a předškolní děti z MŠ. Dále výlety, exkurse, besedy, tvořivé
dílničky a soutěže. Vybavenost školy pomůckami je na dobré úrovni, postupně je budováno kvalitní materiální zázemí. Při výuce je
využíván výukový SW, ve II. třídě je 12 počítačů, v obou učebnách ZŠ máme interaktivní tabule. Ve škole jsou vytvářeny příznivé
podmínky pro práci zájmových kroužků. Škola poskytuje pestrou nabídku zájmových aktivit pro žáky ve školní družině. Naše škola
organizuje sportovní, kulturní a společenské akce.
Základní škola se účastní projektu Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol. Cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby mléka,
ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou
projektu jsou žáci prvních až pátých ročníků základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné
a zeleninové šťávy a mléčné výrobky.
V květnu 2019 byli žáci 4. ročníku zapojeni také do výběrového šetření TIMSS 2019 v matematice a přírodovědě. Testování probíhalo
prostřednictvím projektu ČŠI-NIQES. Testy byly opět vyplňovány i zpracovávány prostřednictvím počítače přes internet.
Cílem testování nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy. Základním úkolem bylo poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností v uvedené oblasti. Je nutno doplnit, že testování
probíhalo ve 4. ročníku a splnění požadovaného standardu je plánováno do konce 5. ročníku. Z tohoto důvodu docházelo v průběhu
plnění testu k situacím, že testované učivo nebylo ještě probráno či dostatečně zažito a upevněno.
Bezprostředně po ukončení testu dostal každý žák okamžitou první odezvu, na kolik procent byl v testu úspěšný. Škola po ukončení
celého testování měla přístup k jednotlivým testům a výsledkům žáků, získala také Školní zprávu s výsledky testované třídy. Žáci naší
školy v testování velmi dobře obstáli. Celkové výsledky žáků jsou srovnatelné s ostatními žáky v republice.
Všechny získané výsledky i testové úkoly budou využity školou při práci s žáky ve výuce. Zapojování do srovnávacích testů slouží
škole ke zjišťování vzdělávací úspěšnosti žáků i k stanovování priorit ve vzdělávání. Pedagogové si uvědomují potřebu zařazovat
ve vyučování takové vzdělávací metody, které umožňují žákům využívat dovednosti a vědomosti při své práci a hlavně dávat získávané jednotlivé znalosti do souvislostí.
Materiálně technické podmínky a vybavení MŠ je na dobré úrovni. Prostory třídy a lehárny v mateřské škole jsou vybaveny výukovými pomůckami, které slouží k rozvoji osobnosti dítěte předškolního věku. Oddělena je jídelna pro děti, kde probíhá i výuka anglického jazyka. Pro hru dětí je využívána upravená školní zahrada. Je tam pískoviště chráněné dle hygienických předpisů, prolézačky
a pružinová houpadla, šplhadla, skluzavka a jiné prvky. K vycházkám a sportu je využíváno obecní hřiště a areál Polkovic.
Mateřská škola má pro odpočinek dětí zřízenou lehárnu. Každé dítě má v ložnici své stálé lehátko. Děti se stravují ve společné jídelně, která je využívána v případě potřeby i jako společenská
místnost.
Základní škola každoročně zpracovává a průběžně plní Minimální preventivní program, jehož součástí je i prevence
sociálně patologických jevů. Témata této oblasti jsou i součástí ŠVP ZV. Jsou zařazována do výuky jednotlivých předmětů, v rámci besed, vzdělávacích programů či kurzů. Součástí prevence je i organizování a umožnění využití prostor
školy ve volném čase dětí v rámci mimoškolní činnosti. Minimální preventivní program podrobně zachycuje i postupy
při řešení případné šikany mezi žáky. V mateřské škole je
práce s dětmi v oblasti sociálně patologických jevů součástí
ŠVP PV. Další aktivity jsou zahrnuty do celoročního plánu.
Různá témata jsou naplňovaná formou přímé práce učitelů,
besed či návštěvou různých programů.
Škola spolupracuje s obcí, která se podílí na provozu celého
zařízení. Spolupráce je na velmi dobré úrovni.
Mgr. Leona Indráková, ředitelka školy
-6-
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Školní družina vyráběla adventní věnce
Poslední týden v listopadu se žáci ve ŠD v Polkovicích pustili do nelehkého úkolu – vyzkoušeli si vyrobit adventní věnce z vlny na
dveře. Žáci se na samotné tvoření těšili. Některým šla práce velmi pěkně od ruky, jiní potřebovali s motáním a lepením ozdob pomoc
od paní vychovatelky.
Na konci týdne mohli být všichni hrdí na svůj vlastní adventní věnec. Hotové a ozdobené věnce si děti odnesly domů, kde mohly
dělat radost rodinám v průběhu adventu.
Celý týden si všichni účastníci užili a především děkuji paní vychovatelce Haně Zatloukalové za přípravu a organizaci celé akce.
Leona Indráková, ředitelka školy

Barevný týden v ZŠ a MŠ Polkovice
V březnu se naši žáci a učitelé rozloučili se zimou a začali přivolávat jaro barvami – byl tu opět Barevný týden! Po celý týden
probíhala mezi třídami soutěž o nejlepší barevnou vyladěnost
celé třídy. Zapojily se i paní učitelky.
Jídelníček ve školní jídelně byl také barevný. Žákům moc chutnalo, ale ze všeho nejvíc se těšili na modré úterý. Nedovedli si představit, co dobrého jim paní kuchařka uvaří. Někteří žáci zpříjemnili ostatním spolužákům a všem zaměstnancům celý týden
dobrými moučníky, které připravili se svými rodiči a prarodiči.
Ochutnali jsme zelený piškot, modré muffiny, hnědý pudinkový
pohár a perník, bílou buchtu s kokosem, kokosové koule, červený dezert či červenou šlehačkovou roládu.
Akce se setkala s velkým ohlasem a výrazně oživila školní stereotyp. Všichni si zpestřený týden užili a již teď se těší na příští rok,
kdy tuto akci zopakujeme.

Karneval na ledě pro žáky zš polkovice
ZŠ Polkovice uspořádala ve středu 20. března 2019 Karneval na
ledě na Zimním stadionu v Kroměříži. Pro všechny to byl opět
krásný sportovní zážitek.
Celý karneval provázela výborná atmosféra, kterou tvořil velký
počet masek princezen, bojovníků, sportovců či kostlivců.
Posledním bruslením se žáci rozloučili se zimní sezonou a již se
těší na příští rok
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Ochutnávka mléčných výrobků v ZŠ Polkovice
Společnost LAKTEA, dodavatel mléčných výrobků v projektu
„Mléko do škol“, zaslala do naší školy ochutnávkový koš mléčných výrobků. A co jsme ochutnali? Sýry různých typů, mléka
ochucená i neochucená, tvarohy a cottage sýry. Z některých surovin si žáci ve školní družině upekli moučník.
Jogurty jsme dětem rozdělili, aby každý opravdu mohl ochutnat
(třeba jen jednu lžičku) a zároveň se s výrobky neplýtvalo. Kdo
chtěl, dostal přidáno. Největším lákadlem bylo karamelové mléko. Vše se nakonec snědlo a vypilo.
Za plná bříška a ochutnávku tradičních i netradičních mléčných
výrobků firmě Madeta velmi děkujeme.

Mateřská škola Polkovice na návštěvě u hasičů
Ve středu 13. listopadu jsme měli naplánovanou tradiční návštěvu hasičské stanice v Kojetíně. Dobře jsme se oblékli a vyrazili
na výlet. Na stanici už na nás čekal jeden z členů posádky a mile
nás přivítal. Nejprve jsme si prohlédli stanici. Podívali jsme se do
šatny s vybavením, prohlédli si zásahovou techniku a seznámili
se s prací hasičů. Vše bylo doprovázeno zajímavým výkladem.
Někteří si vyzkoušeli i hasičské zásahové obleky a viděli, jak se
používá dýchací přístroj.
Následně na nás čekala oblíbená část – prohlídka vybavení hasičského auta, příklady využití jednotlivých nástrojů, nářadí
a vybavení, ale i zkouška sirén. Děti měly možnost s dopomocí
vyzkoušet slaňování z požární tyče. Byly velice zvídavé a samy se
ptaly na různé zajímavosti. Samozřejmě nechyběly fotky v autě
a po cestě zpět jsme si povídali, co se komu nejvíc líbilo. Na závěr
všechny děti dostaly drobné dárečky.
Děkujeme všem hasičům za ochotu a vstřícnost.
Leona Indráková, ředitelka školy

Mateřská škola Polkovice na výletě v ZOO
V květnu loňského roku se děti z MŠ Polkovice vydaly do ZOO
Olomouc. Rodiče všem připravily batůžky, od paní kuchařky dostaly svačinu na cestu a ve tvářích bylo napjaté očekávání. Když
se všichni výletníci pohodlně usadili, mohlo se konečně vyrazit.
Cesta ubíhala příjemně. Hned za bránou ZOO všichni začali sledovat zvířata, která běžně nemůžeme potkat. Zajímavý pohled
byl na nehybné krokodýly. Po chvilce nás přesvědčili, že je v nich
života hodně a my jsme se přesunuli raději k další kleci se zvířátky. Při sledování zvířat děti dostaly hlad a postupně se pustily
do svačinek a dobrot, které měly v batůžcích. Děti v ZOO využily různé prolézačky, žebříky, houpačky a skluzavky. Často byl
problém, posunout se dál. Potvrdilo se nám, že dětská energie je
nevyčerpatelná. Výlet byl ukončen nákupem suvenýrů. Většina
si koupila drobnost, která jim připomene krásný den a někteří
nezapomněli ani na svoje sourozence a rodiče. Počasí nám velmi
přálo, nebyla zima, ani teplo, počasí bylo přesně takové, jaké jsme
si pro tento den objednali. Poděkování patří pracovnicím MŠ za
organizaci výletu.
-8-

Zpravodaj obce Polkovice 1/2020

Základní škola v Pevnosti poznání v Olomouci
V říjnu absolvovali žáci z 1. - 5. roč. výukový program v Pevnosti poznání v Olomouci. Pevnost poznání je první interaktivní
muzeum popularizace vědy ve střední Moravě. Sídlí v areálu Korunní pevnůstky a patří do kategorie tzv. science center, poskytujících prostředí pro hravé objevování přírodních a společenských
jevů. Architektonicky unikátní stavba v roce 1857 sloužila jako
dělostřelecký sklad, v roce 2015 se z ní stalo interaktivní muzeum
pro celou rodinu.
Pod vedením 2 studentek Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého jsme si nejdříve povídali o vodě a dozvěděli jsme se, jak
funguje koloběh vody v přírodě. Děti získaly také spoustu informací o vodních tocích a nádržích. Ve čtyřech stálých expozicích,
vybavených více než dvěma stovkami modelů a přístrojů jsme si
mohli na vlastní kůži zažít experimenty a vidět zblízka věci, které
jinde neuvidíme. Prošli jsme se například modelem řeky, potkali vodní hmyz v nadživotní velikosti, vyřešili hlavolamy nebo si
zkusili, kolik je úsilí potřeba na rozsvícení jedné žárovky. Oblíbeným místem pro hry se stal odpadní kanál.
V laboratoři s mikroskopy si všichni zájemci vyzkoušeli několik
pokusů a provedli různá měření. Žáci se dozvěděli, že voda je látka charakteristická unikátními vlastnostmi a neobvyklým chováním. Zjišťovali, proč lidi voda někdy nadnáší méně a jindy více
nebo proč někteří živočichové mohou po vodní hladině chodit
a jiní ne. Návštěva byla velmi zdařilá a poučná, žákům se v Pevnosti poznání líbilo a plni zážitků se vraceli do školních lavic.

Projektový den „Škola hrou“
Jednou z forem výuky je projektové vyučování. Je to netradiční vyučování, které je založeno na propojení teorie s praxí. Je to způsob
výuky, který vede děti k vlastním aktivním činnostem. Projektové vyučování podporuje individuální aktivitu, tvořivost, vzájemnou
komunikaci a spolupráci.
Na naší škole probíhá během roku řada projektových dnů ve škole i mimo školu. Jeden z projektových dnů proběhl i ve středu 18. září
s názvem „Škola hrou“. Žáci byli rozděleni podle ročníků do 4 skupin a formou dílen trénovali různé dovednosti a získávali nové znalosti z oblasti anglického jazyka, informačních technologií, dopravní výchovy a pracovních činností. Žáci zažili výuku trochu jinak,
než jsou zvyklí. Možná v sobě objevili něco, v čem jsou dobří a jen o tom nevěděli. Všichni si dopoledne pochvalovali a již se těší na
další projektový den. Na závěr všichni účastníci obdrželi účastnický list a v každé dílně malý dáreček či zdravou svačinku.
Leona Indráková, ředitelka školy
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Vánoční dílničky pro rodiče a dětičky ze ZŠ a MŠ
První prosincový pátek si přes 70 účastníků nenechalo ujít již druhý ročník Vánočních dílniček pro rodiče a dětičky v budově školy.
Děti ze ZŠ a MŠ v průběhu odpoledne vytvářely zápich na špejli
do květináče, vánoční stromeček, dřevěného andělíčka, perníkový
svícen, papírového sněhuláka a plno jiných nádherných vánočních
dekorací. Paní učitelky ze ZŠ a MŠ připravily několik pracovních
dílen. Příjemnou vánoční atmosféru všem účastníkům zpříjemnily
pracovnice školní jídelny svým vánočním punčem a napečenými
sladkostmi. Celou akcí chtěly pracovnice školy zkrášlit dětem předvánoční čas, rozvinout jejich kreativitu, zručnost a zároveň zkrátit čekání na Ježíška. Děti z výtvorů byly nadšeny a odpoledne si
všichni užili. Jednotlivé výrobky si zájemci odnesli do svých domovů, kde jim budou připomínat nádherné odpoledne strávené společně se svými blízkými. Všichni se již těší na další dílničky, které
pracovnice ZŠ a MŠ mají naplánované na předvelikonoční období.

Veselé zoubky ve škole
V březnu se žáci 1. ročníku zúčastnili projektu Veselé zoubky.
Preventivní program naší škole nabídla společnost DM drogerie.
Žáci nejprve zhlédli pohádku „ Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“ a potom se seznámili s vhodnou stravou pro dětské zoubky,
vznikem zubního kazu a jak se chovat u zubního lékaře. Pomocí interaktivního programu se dozvěděli, jak zoubky vypadají
uvnitř a jakou technikou se zoubky čistí, kdy je potřeba vyměnit kartáček. Všechny získané znalosti žáci upevnili vyplněním
pracovního listu. Celým projektem děti provázely křížovky, přesmyčky a doplňovačky. Za pěknou práci dostali prvňáčci od DM
drogerie dárek – balíček s potřebami pro péči o dětský chrup /
zubní kartáček s pastou, nálepky s návodem na správný způsob
čištění zubů, přesýpací hodiny na určení délky čištění chrupu a
žvýkačky bez cukru /. Všichni měli velikou radost a slíbili, že se
o své zoubky budou řádně starat. V tomto projektu budeme pokračovat i v dalších hodinách prvouky.

Základní škola na výletě v Praze
Žáci základní školy se v letošním roce opět vydali na vlastivědný
výlet do hlavního města Prahy. Všichni jsme si moc přáli, aby se
vydařilo počasí. Cesta do Prahy proběhla bez problémů a za necelé čtyři hodiny jsme byli na místě.
S paní průvodkyní jsme se tramvají přesunuli na Újezd a lanovkou vyjeli na Petřín. Zde jsme navštívili bludiště a prohlédli si rozhlednu. Prošli jsme kolem Strahovského kláštera, přes Pohořelec,
kolem Lorety na Nový Svět a přes Hradčanské náměstí jsme se
dostali k Pražskému hradu. Zde jsme si prohlédli interiéry Pražského hradu (Zlatou uličku, Starý královský palác s Vladislavským
sálem, Basiliku sv. Jiří a katedrálu sv. Víta). Poté jsme sestoupili
Nerudovou ulicí na Malou Stranu a zde jsme se rozloučili s paní
průvodkyní, protože jsme se již těšili na přestávku v McDonalds.
Poté jsme pokračovali přes Karlův most, kolem Klementina na Staroměstské náměstí. Z Václavského náměstí jsme se přesunuli na
vlakové nádraží, kde byl program ukončen. Poznali jsme, že Praha je opravdu velkoměsto, kde je slyšet nejrůznější světové jazyky.
Ráda bych pochválila všechny žáky za turistický výkon, který předvedli a rodičům za zprostředkování dopravy ráno na vlakové nádraží do Kojetína a večer z vlakového nádraží v Přerově.
Leona Indráková, ředitelka školy
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Přátelské setkání žáků a zaměstnanců ZŠ a MŠ Polkovice
V sobotu 19. října 2019 ZŠ a MŠ uspořádala Přátelské setkání žáků a zaměstnanců školy. Žáci ZŠ, MŠ, zastupitelé obce, absolventi, bývalí zaměstnanci školy i veřejnost se odpoledne sešli v budově školy a zavzpomínali na školní léta. Pro návštěvníky akce se otevřely obě
budovy, připravila se netradiční výstavka starých učebnic, učebních pomůcek, starých hraček, školních materiálů a kronik. Školní oslavu
zahájila paní ředitelka a všechny seznámila s historií základní školy a zároveň uvítala bývalé zaměstnance školy. Následně děti z mateřské
školky svým vystoupením hostům oživily léta strávená v mateřské škole. Návštěvníci zavzpomínali na svá první slůvka, říkadla a tanečky
a bývalí zaměstnanci na svůj pracovní proces v našem zařízení. Žáci základní školy se představili v tanečním pásmu a na závěr kulturního
představení vystoupil dětský folklorní soubor Ječmínek Chropyně s pásmem „Hřé, slunečko, hřé“ pod vedením paní Radky Míškové a
paní Magdy Rapantové. Na housličky výborně zahrála Apolenka Míšková. Po slavnostním programu se uskutečnilo setkání seniorských
zaměstnanců a přátel školy se současnými pracovníky zařízení. Naši hosté zavzpomínali na léta, kdy pracovali v MŠ či ZŠ a na své bývalé
žáky. Připomněla se jména i těch pracovníků, kteří již nejsou mezi námi. Obě budovy během odpoledne navštívilo velké množství návštěvníků, ochutnali výborné občerstvení od pracovnic školní jídelny a někteří se našli i na archivních fotografiích. Na závěr oslavy paní
ředitelka školy poděkovala představitelům obce za pomoc, spolupráci a financování školského zařízení během celého roku, rodičům za
spolupráci a vzájemnou pomoc, dětem popřála příjemné studium, mnoho kamarádů a přátel na celý život, zaměstnancům poděkovala za
přípravu celé akce a přátelům ZŠ a MŠ za přízeň a náklonost ke škole.
Leona Indráková

Finanční gramotnost s dětmi ZŠ
Školní výuka má být pestrá a především má připravovat budoucí občany na život. Proto jsme se s paní magistrou Indrákovou, ředitelkou ZŠ Polkovice, dohodli, že zpestříme výuku zlepšením finanční gramotnosti dětí. Jak jinak, než hrou, tedy mnohem stravitelnější
formou, než memorováním pouček, které si stejně nikdo nezapamatuje.
Proto jsme se dne 13. 2. 2019 setkali ve škole se šesti žáky, kteří projevili zájem a zahráli si deskovou hru Cashflow. Kdo to neznáte
- jedná se o hru, při které dostanete fiktivního člověka, s konkrétním povoláním, příjmy, výdaji, majetkem i několika úvěry. Cílem
hry je stát se finančně nezávislým. Samozřejmě toho člověk nedosáhne braním si dalších úvěrů, ale naopak - postupným spořením
či investováním, využíváním příležitostí, které hra postupně přináší, odmítáním nevýhodných nabídek a splacením úvěrů. Ačkoli
jsme hru hráli přes tři hodiny, nedohráli jsme ji do konce. Ale to nevadí. S radostí jsem pozoroval, jak druháci a třeťáci postupně
začínají chápat, o čem finanční život je. Byl jsem svědkem i několika špatných rozhodnutí, kterých hráč později litoval, ale vždy
jsme si rozebrali, v čem udělal chybu. Těch bylo časem méně a méně. Na konci hry všichni věděli, že brát si úvěr na zbytečnosti je
špatné, o nutnosti si našetřit na další cíle a jak ovládat měsíční
rozpočet v příjmech a výdajích. Vtipné bylo, že prvňáček, který
hrál bankéře, a který dvě hodiny před hrou v hodině matematiky
sčítal jednociferné sčítance, v době hry bez chyby na kalkulačce počítal v řádech statisíců dolarů, rozměňoval hráčům peníze,
kasíroval úroky a poplatky, a vyplácel dividendy. Každá legrace
někdy končí, a tak jsme hru předčasně ukončili a prohlásili za
vítěze toho, komu chodily největší pasivní příjmy. Žáci se hned
zajímali, zda příští týden bude pokračování a tak jsem musel slíbit, že si hru ještě v tomto školním roce zahrají. Paní ředitelka
prý bude uvažovat o pořízení hry do školní družiny.
Ing. Ondřej Blaštík
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Vítání občánků
V neděli 29. října 2019 se uskutečnilo slavnostní přivítání dětí,
narozených v roce 2019, do řad občanů obce Polkovice. V loňském roce se narodilo 5 dětí, jejichž maminky měly v době narození děťátka trvalý pobyt v naší obci. Z pěti pozvaných rodin
přijaly pozvání na slavnostní vítání 3 rodiny, a tak paní Mgr. Lenka Olivová a pan starosta Ing. Drahomír Novák přivítal mezi nás
Viktorii Vachovou, Gabrielu Tvrdou a Tobiáše Mrázka. O kulturní program slavnosti se postaraly děti z naší mateřské školy, pod
vedením paní učitelky Šárky Indrákové. Přejeme všem našim
maličkým, aby vyrůstaly ve zdraví a radosti v láskyplném rodinném prostředí. Vítejte mezi námi!
Jiřina Zdařilová

V uplynulých dvou letech jsme vysadili téměř 10 tisíc stromů
V rámci území, na kterých hospodaříme, se v několika případech jedná také o lesní pozemky. Vývoj podmínek v posledních letech,
díky chodu počasí i výskytu chorob, před nás postavil úkol v podobě obnovy asi 1 hektaru lesních porostů v blízkosti obce Polkovice.
Jednalo se o lokality Švýcarky a druhý háječek. V prvním případě byl původní smrkový porost i přes svůj relativně mladý věk, vlivem
sucha a napadení kůrovcem, zcela zdecimován. Ve druhém případě bylo nutné nahradit zejména mohutné jasany napadené houbovými chorobami, které se negativně podepisují na klesajícím počtu jedinců tohoto druhu na Moravě. Po poradě s lesním hospodářem
jsme se proto rozhodli pro nové výsadby a zbudování oplocenek. Po obnově porostů jsou na obou pozemcích vysázeny zejména
duby letní doplněné habry a lípami v celkovém počtu kolem 9 800 sazenic. Nyní bude klíčové, aby je zejména v prvních letech, kdy
potřebují stromky zesílit a zapustit kořeny, nepoškodilo či nezničilo sucho a co nejdříve mohly začít plnit funkce v podobě větrolamů,
úkrytu pro zvěř, protierozních prvků, produkce potravy pro včely, produkce dřeva atd. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem podíleli na realizaci obnovy, vyřízení potřebných dokumentů, kácení, úklidu a přípravě pozemků, výsadbě
a následné péči. Přestože ne vždy to bylo jednoduché, doufám, že vynaložené úsilí bude stát za to a v obou případech se dočkáme
zdravého lesa, posilujícího funkce přírody v okolí naší obce.
Protože určité změny vlivu podnebí pozorujeme i v polních porostech a vědci nás často varují před tím, že podmínky se budou do
budoucna pravděpodobně i nadále měnit a nepříznivých vlivů bude přibývat, rozhodli jsme se začít zkoušet nové postupy pěstování
polních plodin. Díky zkušenostem předních odborníků jak v ČR, tak ze zahraničí, se ve spolupráci zejména s Akademií věd České
republiky a Mendelovou univerzitou v Brně pokoušíme hledat postupy vhodné pro specifické podmínky Hané, které by měly fungovat i v nepříznivých klimatických podmínkách. Pro testované způsoby hospodaření je charakteristický důraz na šetření vláhou,
ochranu a zdraví půdy a v ní žijících organismů i v době sucha a vysokých teplot. Inovace pěstování tradičních plodin jako je např.
pšenice, sladovnický ječmen, cukrová řepa, se týkají omezování orby a zpracování půdy či zavádění druhově pestrých meziplodinových směsí, kdy každý druh má plnit svou specifickou funkci. Díky využití moderních technologií a diagnostických metod, ale také
rozsahu pokusů, umístěných na západ od intravilánu obce, se tak snažíme získat poznatky, které budou prakticky využitelné a to i za
hranicemi našeho regionu.
Petr Hlavinka
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Bobři v Polkovicích
Určitě pro řadu našich občanů, zejména z řad myslivců, sběračů vlašských ořechů nebo i milovníků přírody, kteří se vydali na procházku po
březích říčky Valové, není novinkou zdejší výskyt bobra evropského. Svědčí o tom dokola ohlodané kmeny stromů nízko nad zemí. Z poražených stromů si odhryzají mladé větve s listím, které požírají. Z kmenů si pak staví hráz, zpevněnou kamením a blátem. V břehu si vyhrabou dvě nory, v jedné mají spižírnu a v ní nanošené zkrácené větve a listí stromů, ve druhé, výše položené nad hladinou vody rodí samice
zpravidla koncem března dvě až tři mláďata. Naši myslivci zde pozorovali pár bobrů se dvěma mláďaty. Pověstný „bobří hrad“, zbudovaný
z velkých kup větví a tlejícího dřevního materiálu zde k vidění není, avšak místy propadený břeh svědčí o jejich dřívějších propracovaných
norách. O rozšíření bobra evropského v celém povodí řeky Moravy „se postarala“ nejvíce povodeň v roce 1997. V pozdější době se zdárně
rozšiřoval i v přítocích řeky Moravy, jakým je i říčka Valová, protékající kolem naší obce. Takže kdo chodí po jejím břehu, může bobra, měřícího od kořene ocasu až 100 cm a vážícího až 30 kg, shlédnout. Já jsem jej viděl na vzdálenost cca 50 m, ale když jsem se více přiblížil, tak
zmizel v noře. Snad někdy příště se mi ho podaří i vyfotit. U nás je bobr evropský přísně chráněný zákonem, ale v minulosti tomu tak nebylo,
jak se dočítáme v knize Brehmův život zvířat. Dnes u nás bobr žije v počtu, který je jen zlomkem jeho někdejších stavů. Člověk se svým intenzivním hospodařením měl a bude mít jen málo pochopení pro činnost, jako je kácení stromů, podrývání břehů a stavění hrází v místech,
kde se to vůbec nehodí jako je třeba oblast chovných rybníků nebo ve vodách zámeckých zahrad, např. v blízkých Čechách pod Kosířem.
Ještě v 16. století žil bobr u nás hojně, avšak byl velmi intenzivně loven pro kvalitní kožešinu a podle zpráv i podle chutného masa,
zvláště na kýtách a ocasu. Janda ve velkém ilustrovaném přírodopisu uvádí rok 1883 jako rok zahynutí posledního bobra u nás. Na konci 17 stol. Se prý bobři hojně vyskytovali na Pomoraví v kraji zábřežském. Tak tomu je i dnes v chráněné krajinné oblasti Pomoraví. Naši
předci chovali prý bobry uměle ve zvláštních domcích, tzv. bobrovnách, kde je krmili směsí chleba, mrkve, jablek a vrbového proutí.
Bohumil Indrák

Myslivost v honitbě Polkovice v roce 2019
Honitba je spravovaná Honebním společenstvem a pronajatá nájemcem honitby, tak jako v předešlém období. Od nájemce mají povolenku k lovu další myslivci v obci, kteří se podílejí na výkonu práva myslivosti v obci. Honební společenstvo sleduje výkon práva myslivosti,
především dohlíží na hospodaření se zvěří, plnění plánu lovu, přikrmování zvěře v zimním období a sleduje stavy drobné zvěře v honitbě.
V posledních pár letech se ukazuje podstatný úbytek drobné zvěře, který pozorujeme v některých honitbách. Není to však zapříčiněno
myslivci, ale určitými změnami, jak klimatickými podmínkami, tak i skladbou plodin nebo větším pohybem tzv. pejskařů, kteří nechají
své mazlíčky volně pobíhat v honitbě, ale také větším výskytem různých dravců, z nichž někteří jsou chráněni zákonem. Přes tyto nepříznivé podmínky se daří v honitbě Polkovice udržovat stavy zvěře na dobré úrovni, o čemž svědčí následující plánované úlovky:
V roce 2019 bylo uloveno:
Individuálním lovem - 4 ks trofejových srnců
- 4 ks holé srnčí zvěře
- 2 ks srnčat
- 13 ks lišek
- 1 kuna
- 30 ks kachen
Na společném lovu bylo uloveno 29 ks zajíců a 25 ks bažantů kohouta. Tohoto honu se zúčastnilo 32 lovců a 8 honců. Hon byl
ukončen slavnostním výřadem a přátelským posezením na sále OÚ. Nájemce honitby zajistil pro zlepšení stavu několik zvěřinových
pozemků tzv. biopásů a také 6 ks odchytových zařízeni za účelem tlumení stavu lišek. Byly také provedeny opravy některých žebříků.
Indrák Josef starosta HS Polkovice
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Ukliďme Česko 2019 v Polkovicích
V sobotu 6. dubna se občané Polkovic vydali uklidit místa v okolí naší obce v rámci celorepublikové akce“ Ukliďme Česko“. Ani nepřízeň
počasí nikoho neodradila. Dospělý a děti společně, celkem 31, uklízeli místa v katastru naší obce. Celou akci zahájil starosta obce. Dále už
akce probíhala dle předem připraveného plánu pod záštitou výboru pro životní prostředí, dopravu a veřejný pořádek a výboru pro školství, kulturu a sport. Rozdělili jsme se do tří skupin, do každé se dostal dostatečný počet pytlů a rukavic. Jedna skupina uklízela prostor
za hlavní komunikací v prostoru háječků, za halou až po konec farmy. Druhá skupina vysbírala odpad v obci a v prostoru od farmy po
Valovou ke komunikaci na Lobodice. Poslední skupina zase vyčistila prostor od obecního úřadu k potoku a pak za humny až k Valové.
Výsledkem byl nejenom dobrý pocit z vykonané práce, ale zejména množství pytlů naplněných různými odpadky, které byl někdo líný
odhodit do koše, popřípadě kontejnerů na smíšený odpad. Nepochopitelně se jeví odložení ojetých pneumatik u Valové a taky za halou.
Nejhorší situace byla dle očekávání podél hlavní komunikace od Prostějova na Kojetín a pak prostor u kamenného mostku. Tento prostor
si někteří pletou se skládkou.
Samotnou akci všichni účastníci zakončili společným táborákem na zahradě zámku a opékáním špekáčků. Doufáme, že tako akce bude
mít motivační a výchovný dopad nejen na děti, ale i na nás dospělé. Pro letošní ročník byl organizátory pro celou Českou republiku stanoven termín 4. dubna 2020. Opět zahájíme u obecního úřadu a zveme všechny, kteří chtějí pomoct při úklidu.
Ing. Jozef Jelínek

Hasiči bilancují rok 2019
Naše organizace má 38 členů, z toho 13 žen a 25 mužů. Pracuje dobře a má i dobré výsledky. V únoru jsme uspořádali tradiční Hasičský ples. K tanci a poslechu hrála skupina Esmeralda. Připravena pro hosty byla bohatá tombola i občerstvení. Zpestřením programu
bylo vystoupení taneční skupiny Prakr z Prosenic. Účast na plese
byla jako vždycky hojná a věřím, že se všichni dobře bavili a jistě
se již těší na ten letošní ples.
V loňském roce měla zásahová jednotka několik výjezdů.
13. června čerpání vody u Fistungů. Na vině byly přívalové deště,
které splavily vodu spolu s blátem z přilehlých polí do rodinného domu Fistungových. Zásahová jednotka odklízela také bláto naplavené z polí na Tvorovskou cestu. 16. června se situace
opakovala a bylo nutné opět čerpat vodu u Fistungových a nově
i u Martincových. V průběhu června se naší obcí prohnala vichřice, která napáchala škody jak na rodinných domech, tak i v zahradách na stromech. V Mateřské škole byla porušena střecha
dřevníku a všude na zahradě se povalovala spousta velikých
ulomených větví. Všechny větve se podařilo rozřezat a odklidit
z prostoru tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost dětí.
1. července spadla na silnici u „Bílého kříže“ obrovská větev, kterou následně hasiči odtáhli z komunikace, rozřezali a připravili k odklizení. Silné větry a vichřice napáchaly v loňském roce
velké škody i na vzrostlých stromech kolem potoka k háječkům.
Některé z nich byly vyvráceny i s kořeny, některé zlomeny, na
cestě i na okolních polích ležely ulomené větve, takže ztěžovaly
zemědělcům práci i průchod po polní cestě.
27. července pořádal náš sbor soutěž v požárním útoku., Memoriál
Ladislava Brázdy. Soutěže se zúčastnilo 14 družstev mužů a 12 družstev žen. Soutěžící, ale i pořadatele, potrápilo deštivé počasí. Naše
ženy vybojovaly hezké 4. místo. Družstvo mužů nesoutěžilo. Z důvodu nedostatku volného času a pracovní vytíženosti jeho členů
ukončilo sportovní činnost. Při silné konkurenci soutěžních družstev je třeba pro kvalitní umístění pilně trénovat, jinak je účast na
soutěžích úplně zbytečná. Šest let tvrdé dřiny přineslo v uplynulých
letech polkovickým hasičům dobré ovoce, o čemž svědčí množství
pohárů, které si ze soutěží přivezli. Je to poselství pro mladší generace, že to opravdu jde, být na špičce v přerovském okrese.
Zásahová jednotka je i nadále akceschopná, připravená chránit majetek občanů před přírodními živly.
Děkujeme všem našim sponzorům a příznivcům za podporu. Budeme i nadále pracovat, abychom si ji i v budoucnu zasloužili.
Jaroslav Mareček, starosta SDH Polkovice
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Kronika obce v elektronické podobě
Na žádost obce Polkovice byla, za laskavého přičinění ředitele Státního okresního archivu v Přerově, PhDr. Jiřího Lapáčka, zveřejněna v loňském roce elektronická podoba „Kroniky“ naší obce. Nalézt ji můžete na webových stránkách Zemského archivu Opava,
www.archives.cz, v sekci „Digitální archiv“, složka „Kroniky“. Po zadání výběru, jakou lokalitu hledáte (Polkovice) a jaký typ kroniky
(v tomto případě obecní), již nemusíte zadávat žádné další údaje a jen spusťte vyhledávání zeleným tlačítkem „Vyhledat“, umístěným
na pravé horní liště. Vyhledávač vám nabídne čtyři svazky kroniky z období 1923 – 1997. Starší kroniky se bohužel nedochovaly, ale
kronikáři se do dávnější minulosti v kronikách vrací. Výhodou elektronické podoby kroniky je skutečnost, že ji máte kdykoliv k dispozici a texty, které vás zajímají, si můžete stáhnout do svého počítače. A tak vám přeji příjemné počtení, ze kterého budete mnohdy
velmi překvapeni, jak se některé události v našem životě opakují.
V případě, že pátráte po svých předcích, jistě vám v bádání také pomohou digitalizované matriční knihy, kde získáte cenné informace. V minulosti vedly matriky farní úřady. Do matričních knih jsou zapsány informace o narození, sňatku či úmrtí osob, narozených ve farním obvodu. Pro nás to byla farnost Klenovice a Kojetín. Pátrat můžete také v Zemském archivu Brno, který rovněž nabízí svůj „Digitální archiv“.
Jiřina Zdařilová

Jubilejní 110. rok kostela Sv. Bartoloměje v Polkovicích
V minulém čísle Zpravodaje jsem se zmínila, že budeme slavit 110. výročí zbudování našeho kostela. Protože u nás bývá mše svatá
jednou za měsíc, nějak rychle se celý rok 2019 přenesl do roku 2020, to už bude 111. výročí tohoto chrámu.
Poprvé loni v květnu jsme se zapojili do „ NOCI KOSTELŮ“. Je to večer, kdy se v naší zemi otevřou brány mnoha kostelů, kde se lidé
mohou blíže seznámit s jejich krásou, společně prožít klid, rozjímání, na chvíli se oprostit od všedních starostí… U nás byla návštěva
kostela umocněna výstavkou obrázků dětí ze zdejší školy s námětem „Náš kostel“. Všechny obrázky zdobily interiér kostela, lavice
byly plné návštěvníků. Děti přicházely se svými rodiči, babičkami, prohlédly si celý kostel, oltáře, sochy svatých, na „chóru“ zblízka
viděly varhany. Někteří, ať dospělí, či děti, vstoupili do chrámu poprvé v životě.
V srpnu, na konci prázdnin na svátek Sv. Bartoloměje, slavíme „hody.“ Ty jubilejní právě nastaly, vždyť je to už 110 roků, co byl náš
kostel vysvěcen. V sobotu zazněl krásný varhanní koncert paní varhanice Ingrid Silné a dalších účinkujících. V neděli vyvrcholily
oslavy slavnou mší svatou, kterou celebroval olomoucký biskup Antonín Basler, za varhanního doprovodu paní Ingrid Silné a Pěveckého sboru kostela Panny Marie v Lobodicích. Kostel byl plný lidí, tuto slavnostní mši svatou navštívilo také mnoho věřících z okolí.
Z kostela si odnášeli hluboké duchovní prožitky i malý kostelík z perníku s číslicí 110 na připomínku této oslavy.
Ubíhající čas nás pomalu přivedl do období adventu a Vánoc. Právě mše svatá na Boží hod vánoční se nesla radostným zpěvem
„Narodil se Kristus Pán“. Hanácký betlém opět ožil mnoha postavičkami, klanějící se malému Ježíškovi. Aby mohli lidé o Vánocích
navštívit jesličky v kostele, vždy je zveme k návštěvě kostela i odpoledne. Tentokrát jsme zvali k „Jesličkám “a ke zpívání koled za
kytarového doprovodu zpěvačky Lucie Matějčkové. Mnozí z nás neudrželi slzy dojetí, nad tímto krásným prožitkem.
V sobotu závěr roku patřil opět vánočnímu varhannímu koncertu pod vedením paní Ingrid Silné. Kromě varhanních skladeb jsme slyšeli i hru na flétnu paní Jany Šimkové, na violoncello paní Šárky Trávníčkové a dokonalý Pěvecký sbor kostela Panny Marie v Lobodicích.
Jubilejní rok našeho kostela skončil. Nastává rok se třemi jedničkami – 111. výročí.
Určitě se budeme pravidelně scházet na mše svaté a také pokračovat v setkáváních a oslavách v tomto chrámu.
Ale i náš kostel má svoji bolístku. Jeho střecha je ve špatném stavu a potřebuje nutnou opravu, aby do svatostánku nezatékalo. Na dobrovolném vstupném varhanních koncertů se vybralo v létě 2.000 Kč, o Vánocích 3.800 Kč. Náklady na opravu budou ve statisících korun,
snad se najdou štědří lidé, jako ti, kteří více jak před sto deseti lety, s velkou vírou a láskou, tento chrám – dominantu Polkovic - zbudovali.
Helena Menšíková
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Klub žen v Polkovicích
Vážení občané,
opět jsme dostaly příležitost prezentovat se v Polkovickém zpravodaji činností Klubu žen za předchozí období. V roce 2019 jsme
naše tradiční akce pro děti obohatily i akcemi pro dospělé. Krátce po novém roce jsme se všichni sešli v sále obecního úřadu, kde
jsme si podruhé vyzkoušely pořádání SLIVKOŠTU. Kromě kvalitní pálenky nechyběla hudba k poslechu i tanci. Měsíc březen
patří DĚTSKÉMU KARNEVALU, pro který jsme zvolily téma
farma. Spousta malých farmářů, zvířátek a jiných masek si užily
krásné odpoledne plné her a soutěží. Vyvrcholením bylo losování tradiční bohaté tomboly a losování vstupenek o krásný a chutný dort. Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení, včetně
zákusků, které pečou samy členky Klubu žen. Další jarní měsíc
věnujeme tradičnímu PÁLENÍ ČARODĚJNIC. I v loňském roce
nám vyšlo počasí, tudíž všechny čarodějnice, čarodějové a kouzelníci se mohly sejít v areálu zámecké zahrady. Odpoledne je věnováno opět dětem, pro které byl připraven bohatý doprovodný
program v podobě skákacího hradu, malovaní na obličej, výtvarného koutku a samozřejmostí bývá ‚,ohnivá show‘‘ a zapálení hranice
s čarodějnicí. Pouze dospělí si užili naši další akci, kterou byl BURČÁKOVÝ POCHOD v Mutěnicích. Autobus, který byl naplněn
do posledního místa, dojel tam i zpět se všemi účastníky, kteří si po celý den užívali krásného slunečného počasí. Jak všichni víme,
Vánoce jsou pro mnohé z nás nejkrásnější svátky v roce, proto jsme v prosinci připravily VÁNOČNÍ DÍLNIČKY. I když šlo v pořadí
o druhé setkání, akce se opět shledala s úspěchem. Materiálů na tvoření i zdobení byl dostatek, tudíž jsme mohli obdivovat krásné
výtvory malých i velkých tvořitelů. Všichni jsme odcházeli s úsměvem na rtech a naladěni pravou vánoční atmosférou. 28. 12. 2019
jsme si zatančili v sále obecního úřadu, kde jsme poprvé uspořádaly POŠTĚPÁNSKÝ TANEČEK. V září jsme se jako týmy Klub žen
A a Klub žen B účastnily prvního polkovického guláš festu, kde jsme si vyvařily hned 3 ceny. Od hlavní poroty tým B 4. místo a od
hodnocení návštěvníků tým A 2. místo a tým B 5. místo. Akce se nám velmi líbila a určitě se budeme účastnit i v dalších ročnících.
Závěrem bychom chtěly poděkovat všem za podporu a přízeň, kterou nám věnujete a proto se i v roce 2020 můžete těšit na akce
slivkošt, dětský karneval, pálení čarodějnic, burčákový pochod, Heloudýně a Vánoční tvoření. Naše poděkování patří rovněž všem
sponzorům za jejich hmotné i finanční příspěvky. DĚKUJEME!
Za Klub žen, Iveta Nakládalová

Nové dětské hřiště „U Indiána“
Dne 28. 7. 2019 bylo v naší obci poprvé otevřeno nové dětské hřiště za hospůdkou „ U Indiána“. Celý nápad se zrodil kvůli vzrůstajícímu počtu maminek a tatínků s malými dětmi, kteří rádi v letních dnech posedí na zahrádce před hospůdkou. Vybudováním dětského
hřiště se tak podařilo spojit příjemné s užitečným. :)
Začátkem loňského roku proběhly dva koncerty na zámku v Polkovicích, jejichž záměrem bylo získat finanční prostředky na vybudování tohoto hřiště. Samozřejmě, že na financování celé akce nestačily a tak zbytek nákladů byl už v režii hospůdky „U Indiána“.
Již od března probíhaly ve dvorní části za hospůdkou úpravy povrchu, zatravnění a následné usazování vyrobených laviček a houpaček.
Mimo nich na hřišti můžou děti využít skluzavku, pískoviště a menší prolézačku z pneumatik. Na práci okolo hřiště se podílelo mnoho
štamgastů a zaměstnanců, největší zásluhy však patří Mirovi Krchňákovi a Petru Konečnému, známějšímu pod přezdívkou“ Pikaču“.
Slavnostní otevření proběhlo v neděli 28. 7. za poslechu prostějovské kapely „ Něco Mezi“, která využila naše hřiště také k natáčení
svého nového videoklipu. Připraveno bylo bohaté občerstvení, míchaly se domácí limonády, které všechny v teplém počasí příjemně
osvěžily. Děti využily každou atrakci naplno a jejich nadšení a úsměv byly pro všechny zapojené tou největší odměnou.
Hřiště je pro veřejnost otevřeno v sezónu vždy od 8.00 do 20.00 a jeho užívání je na vlastní nebezpečí.
Lucka
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HANÁCKÝ DVŮR, z.s. – Ohlédnutí za rokem 2019 a plán aktivit v roce 2020
Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2019 byla jednou ze
stěžejních aktivit zapsaného spolku HANÁCKÝ DVŮR hiporehabilitace, kterou poskytujeme jako členové České hiporehabilitační společnosti (ČHS) klientům z Olomouckého a Zlínského
kraje. Je pro nás radostí sledovat příznivý vliv hipoterapie u dětí
i dospělých, kteří statečně bojují s různými zdravotními obtížemi, ať už vrozenými či získanými během života v důsledku vážného onemocnění, úrazu apod.
V letošním roce probíhaly terapie pod vedením fyzioterapeutky Stanislavy Melichárkové,
DiS. ve spolupráci s naší novou ergoterapeutkou PhDr. et Bc. Evou Fajkusovou. V roce 2019
přibyl do týmu také nový kůň, který stejně jako stávající 2 hiporehabilitační koně složil zkoušky a získal tak licenci. Můžeme jej tedy plnohodnotně zapojovat do těchto služeb, o které je
stále velký zájem. V průběhu jarního a podzimního cyklu se do programu hiporehabilitace
zapojilo celkem 28 dětí a 17 dospělých. Celkem proběhlo 451 hiporehabilitačních jednotek.
V letošním roce plánujeme zahájit hipoterapii opět v dubnu.

Hipoterapie (2019)

Další činností HANÁCKÉHO DVORA, z. s., je organizace parkurových závodů, které
pořádáme ve spolupráci s Českou jezdeckou federací. V roce 2019 se konalo 11 závodních dnů celkem s 1692 starty. Letos zveme všechny příznivce jezdeckého sportu na
parkurové závody v termínech 18. dubna, 2.-3. května, 8. května, 30.-31. května, 27.-28.
června, 17.-19. července, 8. srpna a 3.-4. října. Aktuální informace o případných změnách termínů najdou návštěvníci na našich webových stránkách www.hanackydvur.cz.
Mateřským a základním školám nabízíme zážitkově – vzdělávací programy. V loňském roce jsme rozšířili jejich nabídku, a tak k programu „Život na farmě“ přibyl program „Z pole až k nám“ zaměřený na zemědělství a „Ze života koní“, při kterém děti získají jak teoretické znalosti o koních, jejich potřebách a užitku, tak praktické dovednosti
spojené s péčí o koně a jejich přípravou na vyjížďku. V roce 2019 se programů zúčastnilo 402 dětí z mateřských škol a 25 dětí ze škol základních, včetně ZŠ a MŠ Polkovice.

Parkurové závody (2019)

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, a sice
z Polkovic a okolních obcí.
V létě pak probíhají v Hanáckém dvoře dětské tábory. V loňském
roce přibyl ke klasickým pobytovým a příměstským jezdeckým táborům i příměstský tábor výtvarně-sportovní, který je určen všem, kteří
rádi tvoří a zároveň sportují (míčové hry, jízda na koni, zumba, lezení
na umělé lezecké stěně, jóga…). Na všechny táborníky se letos těšíme
v nové klubovně.
Srdečně zveme všechny návštěvníky nejen na plánované akce.
Za HANÁCKÝ DVŮR, z.s. Martina Hlavinková

Příměstský jezdecký tábor (2019)

Výtvarně-sportovní tábor (2019)

Jezdecký tábor (2019)
- 17 -

Zpravodaj obce Polkovice 1/2020

Klub přátel dobré nálady
Milí čtenáři polkovického Zpravodaje,
na počátku nového roku za vámi přicházíme s malým shrnutím akcí, které
jste mohli jako občané Polkovic či přespolní s našim klubem v uplynulém
půl roce zažít.
První z akcí, kterou jsme pro naše děti uspořádali, byla Slavnost dýní
27. 10. 2019. Na programu byl průvod naší obcí za dýněmi spojený s plněním úkolů na vyhrazených stanovištích za asistence strašidel, strašidelná
stezka, na které nás světýlka přivedla k pokladu a tradiční zakončení této
slavnosti na místním fotbalovém hřišti krásným ohňostrojem. Počasí k nám
bylo přívětivé a po celou dobu vládla mezi účastníky dobrá nálada, což je
jeden ze základních předpokladů úspěchu takovéto akce.
Druhou akcí, na které jsme se mohli společně potkat a udělat radost našim
dětem, bylo setkání u obecního vánočního stromu při celorepublikové akci
Česko zpívá koledy 11. 12.2019. Již v 17,30 hod jsme s dětmi vypouštěli
balónky s připojenými dopisy pro Ježíška a od 18 hodin jsme si společně
zazpívali za hudebního i pěveckého doprovodu Lucie Matějčkové známé
české koledy. Na závěr setkání jsme dostali přídavkem zazpívané dvě krásné
písničky, které nás nemohly nevtáhnout do skutečně předvánoční atmosféry
a naladily na nadcházející vánoční svátky.
Do třetice a zároveň poprvé v roce letošním jsme mohli společně s dětmi
strávit čas přímo na Nový rok 1. 1. 2020, kdy od 17 hodin proběhl na místním
fotbalovém hřišti již tradiční ohňostroj, avšak poprvé netradičně, a to ne poslední den v roce, nýbrž právě na startu roku nového. Dle
hojné účasti se domníváme, že tato změna nebyla vůbec na škodu zavedené tradici a že se takto budeme setkávat i v letech příštích.
Závěrem tohoto stručného shrnutí bychom chtěli vyslovit opravdu VELKÝ DÍK všem, kdo za námi na pořádané akce přišli a měli
na mysli především pobavení svých dětí, ale i sebe samotných a tím utužení vzájemných vztahů mezi námi, spokojenými obyvateli
Polkovic. Nemalé poděkování patří i těm, kteří nám nezjištně pomáhali všechny akce organizačně zajišťovat. Co nového společně
prožijeme v roce letošním, to je věc nejistá. Jisté ovšem je, že v případě pořádání nějaké nové akce, o ní budete včas informováni na
oficiálních webových stránkách obce Polkovice nebo ve vývěsce naproti místní samoobsluhy. Pokud se mezi vámi najdou noví „přátelé“ našeho klubu s dobrým úmyslem pořádat s námi akce pro pobavení našich dětí i nás samotných, rádi je mezi sebou přivítáme.
Za Klub přátel dobré nálady Ing. Andrea Hrdličková

Polkovické hody
Naše farnost, spolky a zájmové organizace v loňském roce připravily ve dnech 24. – 25. srpna zajímavý hodový program. V sobotu
večer to byl krásný slavnostní koncert u příležitosti 110. výročí vysvěcení kostela sv. Bartoloměje. O víkendu měli návštěvníci možnost navštívit v sále Obecního domu výstavu „retrohraček“, kterou připravil klub „Polkovické babičky“.
Sobotní odpoledne bylo vyhrazeno také sportu. Příznivci kopané měli příležitost shlédnout fotbalové utkání FC Polkovice X FC Lobodice. Sobotní večer pak pokračoval na hřišti taneční zábavou s kapelou Via Poběda, kterou pro nás připravila TJ Sokol. A protože
bylo hezké počasí, byla návštěvnost velmi dobrá a nálada rovněž.
Nedělní program zahájila slavnostní mše svatá u příležitosti „Polkovických hodů“ a 110.
výročí vysvěcení kostela sv. Bartoloměje.
Sváteční odpoledne na hřišti zpříjemnilo návštěvníkům taneční vystoupení Hanácké besedy Kojetín s pásmem lidových tanců z Hané
a vystoupení taneční skupiny country tanců
LUCKYWHILE. Pro děti byl připraven skákací hrad a dosti zábavy si užily i na nově zbudovaném dětském hřišti. Bohaté občerstvení
zajistil Klub žen a na kytaru a varhany doprovázel příjemnými melodiemi pan Kodýtek. Srdečné díky všem, kteří se na těchto akcích podíleli, našli si čas a přispěli svou přítomností
k příjemné atmosféře našich hodových oslav.
Jiřina Zdařilová
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Prázdniny na zámku
V prvním srpnovém týdnu loňského roku začaly pro naše děti školního i předškolního věku „Prázdniny na zámku“. Cílem těchto
prázdninových aktivit bylo zpestřit dětem prázdninové dny nečekanými zážitky, rozšířit jejich znalosti o historii naší obce a blízkého
okolí a v neposlední řadě nabídnout rodičům pomoc při starosti o děti v době prázdnin.
Celkem týden, plný her a poznávání, absolvovalo 19 dětí ve věku od 3 do 12 let (některé dny i mladší děti v doprovodu svých rodičů
či prarodičů) a to jak polkovických, tak těch, které byly zrovna touto dobou na prázdninách u babičky nebo tety. Každý den jsme se
sešli na zámku, odkud jsme podnikali cesty do bližšího i vzdálenějšího okolí.
Navštívili jsme sousední obec Uhřičice, kde pro nás vedoucí představitelé obce připravili krátké povídání o historii jejich obce, na
hřišti soutěž v hledání pokladu a mapu, značící cestu k soutoku řeky Valové a Moravy. Odtud jsme po krátkém odpočinku doputovali
na oběd do restaurace „Na Hrázi“ a odtud na kojetínské koupaliště, kde nás čekalo příjemné osvěžení jak při jízdě na tobogánech
a skluzavkách či příjemné koupání v krásných bazénech. 6e nás na zpáteční cestě doprovázel vlahý deštík, nikomu nevadilo.
Druhý den patřil návštěvě Lobodic, kde nás přivítal pan starosta a dětem pověděl o historii jejich obce, o historii Kojetínské elektrárny, kterou si mohly na vlastní oči prohlédnout, stejně jako nově budované hřiště „Na Letním“. Odtud jsme se vydali na Loděnici
do Tovačova, kam jsme se mohli díky panu Josefu Indrákovi podívat, smočit nohy na břehu Tovačovského jezera, občerstvit se a zavzpomínat na dobu, kdy dnešní mladí rodiče (jako malé děti) trávili prázdniny právě zde v Loděnici. Výlet jsme zakončili návštěvou
Domova pro seniory v Tovačově, kde pro nás připravili výborný oběd a prohlídku zahrady u domova. Na zpáteční cestě nechyběla
zastávka v zámecké zahradě, ani osvěžující zmrzlina z místní cukrárny.
Náš další celodenní výlet vedl do blízkých Lázní Skalka, kam jsme doputovali z autobusové zastávky v Čelčicích. Zajímavé bylo, že
některé z dětí zde byly vůbec poprvé a to nejen v areálu léčivých pramenů, ale také v lesíku u jezírek. Živě se také, především chlapci,
zajímali o historii z období 2. sv. války, kde právě ve Skalce na konci války probíhaly ty nejtěžší boje. Po obědě v lázeňské restauraci
jsme se vydali na cestu domů.
Čtvrteční výlet byl do našeho okresního města Přerova, kde jsme se mohli projet na “Ololodi Kordulka“ po řece Bečvě a zároveň se
dozvědět zajímavosti z historie města i zajímavosti o řece Bečvě. Velmi chutný oběd nám připravili v restauraci blízko Bečvy a pak nás
již čekala vynikající zmrzlina a sprcha pod osvěžujícími fontánami, nainstalovanými pro tyto účely na Masarykově náměstí. Domů
jsme přijeli lehce unaveni, ale velmi spokojeni.
Poslední den „Prázdnin na zámku“ patřil Polkovicím a jejich historii. Kdo byli naši předkové, ve kterých lokalitách se v Polkovicích
nacházela pravěká sídliště? Kde byl nalezen bohatý ženský hrob z období stěhování národů a kde byl vykopán opravdický bronzový
poklad? Na tyto a další otázky z dávné i méně dávné historie jsme se pokusili odpovědět. Čtyři soutěžní družstva pátrala po dávných
pokladech a vykopávkách, zmiňovaných v knize „Polkovice, dějiny a současnost obce“. O tom, že byla ve svých pátráních úspěšná,
svědčily drobné nálezy úlomků starodávné keramiky. Po obědě na Hanáckém dvoře pověděla dětem o pověstech, vztahujících se
k našemu zámku, Bílá paní a současně je provedla i zámeckým tajemným sklepením. Zde děti objevily část pokladu a v zámecké
zahradě si každé družstvo vykopalo svůj velký poklad.
U závěrečného táboráku jsme poděkovali za krásný, společně strávený týden a to nejen dětem, které přes velkou věkovou rozdílnost
vytvořily „podporující a pomáhající tým“, ale také dobrovolným vedoucím, rodičům i prarodičům, kteří se na realizaci „Prázdnin na
zámku“ podíleli. Poděkování patřilo také naší obci, která dětem zaplatila výlet „Ololodí Kordulka“ a rovněž všem maminkám, které
se postaraly o spokojená bříška dětí. Snad dobrá zpráva na závěr pro všechny zúčastněné – pro letošní rok se na první srpnový týden
tato akce opět připravuje.
Jiřina Zdařilová
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Gulášfest provoněl Polkovice
Dne 21. září 2019 proběhl v naší obci teprve 1. ročník Polkovického gulášfestu. Na vaření nám vyšlo nádherné počasí a účast byla rekordní - 12 týmů se
utkalo v soutěží o ten nejlepší guláš.
Přípravy probíhaly již od samého rána, kdy si týmy nejdříve rozdělily soutěžní
čísla a nachystaly stánek a poté už se všichni pustili do vaření. Návštěvníci
chodili v průběhu celého dopoledne a se zvědavostí pozorovali přípravy, při
náhlém přepadení hladu ještě před dovařením gulášků si mohli pochutnat
i na dobrotách z udírny.
Hovězí, segedínský, zvěřinový či hlívový, tyto všechny druhy gulášů již po páru
hodinách provoněly Polkovický zámeček a mohlo začít ochutnávání. K dobrému gulášku patří neodmyslitelně i dobré pivečko, které teklo proudem. Guláše
hodnotila odborná porota, ale i návštěvníci. Porota obcházela tým po týmu
a každému z gulášů přidělovala body dle svých kritérií. Návštěvníci dostali
dřevěné žetony a vhazovali je do připravených boxů s čísly soutěžních týmů.
Během páru hodin nezbyla v žádném z kotlíků už ani slzička guláše a bylo
rozhodnuto. Boxy s hodnocením se otevřely a spočítaly se všechny hlasy
návštěvníků a porota také došla k závěrečnému verdiktu. Na prvním místě
v hodnocení návštěvníků se umístil tým č. 11 - Gybasovi a na prvním místě
poroty tým č. 1 - Stolní tenis Polkovice.
Celá akce se vydařila, guláše byly výborné, oceněny byly všechny soutěžící
týmy a počasí nám opravdu přálo. S nadšením a nedočkavostí čekáme, co nám
přinese další ročník. Děkujeme moc všem zúčastněným a budeme se na Vás
těšit na dalším ročníku Polkovického gulášfestu.
Členové Stolního tenisu Polkovice

Po stopách naší historie
Asi jste si někteří všimli postavy, která se s podzimem toulá po polkovických polích. Na důchod jsem si pořídil malou, skoro sportovní, zábavu, detektor kovů. Hlavním cílem tohoto kroku byl pohyb, chodit, toulat se po okolí a hledat pozůstatky historie. O bé se mi
už během podzimu plní, mé procházky jsou za slušného počasí skoro denní a nachodím asi 4-8 kilometrů. Stejně se mi plní i nálezy
polkovické historie, nedávné, ale i 200 let staré.
Začátky nebyly úplně snadné. Abyste mohli takto realizovat svůj volný čas, potřebujete především souhlas vlastníka, resp. pronajímatele půdy. To se mi povedlo, samozřejmě se slibem, že s detektorem nebudu „škodit“, zkrátka nepůjdu do oseté plochy, ať už je oseta
časně nebo před sklizní. Druhou, docela přísnou, podmínkou je i souhlas pracovníků Muzea v Přerově. I to se mi nakonec podařilo
a tak jsem se stal jejich nepsaným spolupracovníkem. Je to docela důležité, protože v mnoha okolních zemích je detekce kovu zakázána a to i pod trestem vězení /Slovensko, Chorvatsko/, u nás se dbá na etiku hledače a spolupráci při určování nálezů.
Nálezů jsem během podzimu měl docela dost, kusy traktorů, plechařina, brzdové destičky, staré kousky řetězů, konzervy, zlatíčka
z čokolády. Už vím, kde si socialističtí traktoristi krátili šichtu popíjením rumu či kontušovky, ale jsou i zajímavější nálezy. Různé
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zlomky mědi, snad sponky, staré olověné pečeti, olověné koule
do historických pušek /ale i hilzny z války či od našich myslivců/.
Mám i nálezy drobných mincí. Vesměs jde o měděné krejcary,
datované od roku 1800 do 1910, dva stříbrňáky /nejde o stříbro,
ale o slitinu stříbra s dalšími kovy, zvané billon/. Mince jsou každoročním obracením pluhy dost poškozené, o to víc je zajímavé
určování o kterou to minci jde. Mám i nálezy skoro současné:
hliníkové desetníky, dvojkorunu, několik pfeniků od fašisty a měděnou 3 kopejku, památku na pobyt vojsk sovětských.
Malá zajímavost: nález zachovalé části, asi pamětní medaile, či
odznaku, upomínku na 1. mezinárodní festival mládeže z roku
1947 v Praze. Patrně v Praze někdo z polkovických byl, ale to
musel být ročník tak 1927.
Zatím se nepodařila žádná „haupttrefa“ opravdu historický nález,
třeba středověká mince nebo starověké ozdoby, ale nevzdávám se.
Nálezy jsem už s pracovníky muzea konzultoval a dá se čekat, že za
rok se fragmentů nashromáždí, že to vyjde na malou výstavku na
zámečku. Třeba tak někdo v nálezech pozná svůj bývalý majetek.
Milan Blaštík

Fotbalový rok 2019
Pro nás všechny, co se pohybujeme kolem fotbalu, byl rok 2019 přelomový a naplnil některé naše očekávání. Po stránce zabezpečení
jsme se posunuli o několik stupínků výše. Staré, zatékající a již opravdu nevyhovující šatny, byly nahrazeny novými. Přebírali jsme je
sice až dva dny před prvním jarním zápasem, ale i když jsme první zápasy měli sparťanské podmínky, byli jsme rádi, že jsme v novém
a postupně jsme docílili současného stavu. Standardní vybavení šaten, skladovací prostory, funkční sprchy a toalety. Jako bonus kryté
venkovní posezení a pár venkovních atrakcí pro naše nejmenší fanoušky. Za tohle všechno patří obrovské poděkování vedení obce,
které se povedlo na tohle všechno sehnat dotace a zbytek doplatit. Teď je na fotbalistech, aby v tomto konečně důstojném sportovním
areálu přinášeli radost fotbalovým fanouškům. Areál je nyní využíván nejenom na fotbalové zápasy, ale taky tradičně na hodovou
zábavu, soutěž hasičů, využívá jej místní škola a nově zde byl taky odpalován novoroční ohňostroj.
Fotbalová mládež v současné době není v Polkovicích vůbec žádná. Naši odchovanci hrají za Sokol Tovačov. Jsou to Lubor Halenka
v dorostu, Jan Halenka za starší žáky a Jakub Jelínek za mladší žáky. V přípravkách Tovačova jsou ještě sourozenci Pavlíkovi a Adam
Chalánek. Ti jsou ale již od prvních krůčků tam. Další hráči prozatím nejsou, ze současných školou povinných dětí nejsme schopni
početně poskládat tým ani na přípravku. Od podzimu máme v plánu organizovat tréninkové jednotky pro nejmenší a doufáme v probuzení zájmu o fotbal nejenom u kluků, ale taky i u holek.
Fotbalové mužstvo mužů hraje okresní soutěž a výsledky nenaplňují naše očekávání. Částečnou vinu na tom nesou objektivní příčiny,
když počet zraněných je na tak malý oddíl až neskutečně vysoký. Postupně jsme přišli na dlouhý čas o Zdenka Zbožínka, Jana Zbránka, Lukáše Langera a Petra Gajdoše, dočasné absence kvůli zdravotním problémům měl Laďa Pavlík, Adam Gregovský, Ernest Mirga
nebo Petr Zbožínek. Byla spousta zápasů, kde jsme jen stěží stavěli jedenáct zdravých hráčů. To pak hráli všichni zdraví, co měli platnou registraci. Velké očekávání jsme měli od podzimní části, ale situace je pořád stejná a bodů před jarními odvetami je zoufale málo.
Dva malé klady vidím ve vyřešení postu gólmana a doplnění kádru o čtyři nové hráče. Chci věřit, že po jejich zapracování do týmu
budou posilami. Nezbývá mi nic jiné, než věřit v uzdravení našich zraněných hráčů a po zimní přípravě v lepší výsledky. Nebude tlak
na získávání bodů, takže zapracujeme na herním systému a stabilizaci sestavy pro další sezónu.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Ing. Jozef Jelínek
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Předvánoční setkání seniorů
Stalo se již milou tradicí, že se v období adventu setkávají naši senioři s panem starostou na svátečním odpoledni, které pro ně připravuje Výbor sociálních věcí ve spolupráci s Výborem školství, kultury a sportu, za finanční podpory naší obce.
V letošním roce v programu vystoupily děti z Mateřské školy s milým pásmem vánočních písni a básní, za hudebního doprovodu
paní učitelky Šárky Indrákové. Program byl obohacen o působivé vystoupení mažoretek Gina Brodek, které v letošním roce předvedly svá pódiová vystoupení, za která získaly cenné tituly jak z Mistrovství ČR, tak Evropy i světa. Krásným kulturním zážitkem pak
bylo vystoupení ženského pěveckého souboru Cantas z Kojetína, pod vedením Mgr. Zuzany Zifčákové. Hodinový vánoční koncert
byl určen nejen seniorům, ale všem zájemcům, kteří chtěli nasát tu pravou vánoční atmosféru.
Sváteční odpoledne doplnila výstava baněk a vánočních ozdob, kterou pro návštěvníky připravily „Polkovické babičky“ a tím umocnily atmosféru celého svátečního odpoledne.
Při besedě se seniory pan starosta informoval seniory o projektu Olomouckého kraje, „Seniorská obálka“, kterou přítomní senioři
také obdrželi a jež jim bude sloužit jako I.C.E. karta. Údaje zaznamenané v kartě budou důležité v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo
života seniorů. Tuto kartu po jejím vyplnění by měli mít senioři umístěnou na viditelném a snadno přístupném místě, aby v případě
„krizových situací“ byla na očích a pomáhající osoby z ní mohly vyčíst údaje, nutné k okamžité pomoci potřebnému seniorovi. Těm,
kteří se setkání se starostou nezúčastnili, budou seniorské obálky předány na obci.
O příjemnou atmosféru setkání se postaraly členky obou výborů a výzdobu sálu a dárečky pro seniory připravily, stejně jako
i v předcházejících letech, děti ze Základní školy, za což patří paní ředitelce, Mgr. Leoně Indrákové, i všem jejím kolegyním, naše
poděkování. Poděkování patří také „Polkovickým babičkám“, za instalaci moc hezké výstavy.
Jiřina Zdařilová
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Ohlédnutí za lyžařským zájezdem
Lyžařský zájezd do Hrubé Vody se vydařil, užili si jej jak lyžaři, tak turisté. Udržovaný lyžařský svah i vycházky do okolní přírody byly
okouzlující. Bylo možno navštívit zříceninu hradu Hrubý nebo protější svah, kde se nachází bývalý lom, v němž se těžila břidlice. Na
snímku je vchod do šachty a zídka postavená z břidlice. ČT zde natáčela pořad Václava Cílka „Tajuplný podzemní svět“, který můžete
shlédnout v některém z příštích dílů, vysílaných na ČT 2.
Všichni účastníci zájezdu se těší na letošní zájezd a děkují pořadatelům! Zvláštní poděkování patří Alence Halenkové a Helence
Menšíkové za osvěžující občerstvení!
Bohumil Indrák
Poznámka redakce:
Další polkovická lyžovačka se uskuteční v neděli 16. 2. 2020. Odjezd v 7.30 hod od Obecního úřadu. Náklady na dopravu (autobus)
hradí polkovickým účastníkům Obec Polkovice. Těšíme se na vás!

Půjčky na opravu či rekonstrukci rodinných domů či domovní kanalizační přípojku
Naše obec již několik let poskytuje majitelům zdejších nemovitostí půjčky do výš 50tis. Kč na opravu a rekonstrukci rodinných domů.
Půjčku lze také použít na výstavbu domovní kanalizační přípojky. Půjčky jsou na čtyřprocentní úrok a splatné až do 5 let, v závislosti na výši poskytnuté půjčky. V případě vašeho zájmu získáte bližší informace v kanceláři obecního úřadu.

Trocha statistiky

Počet obyvatel obce k 1. 1. 2019:
Počet obyvatel obce k 31.12.2019:
Počet narozených dětí v roce 2019:
Počet zemřelých v roce 2019:
Počet přistěhovaných v roce 2019:
Počet odstěhovaných v roce 2019:
Průměrný věk obyvatel obce:
Průměrný věk mužů:		
Průměrný věk žen:		

497
492
5
7
17
20
43
42
45

Akce v roce 2020 (dosud známé)

1. 2.
16. 2.
29. 2.
7. 3.
21. 3.
18. 4.

Hasičský ples – sál zámečku
Polkovická lyžovačka II – Kunčice v Jeseníkách
Slivkošt – sál Obecního domu
Šibřinky – sál zámečku
Dětský karneval – sál zámečku
Cestománie – beseda – sál Obecního domu

3.–7. 8. Prázdniny na zámku
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Barcelona, perla Katalánska
Jaro je ideálním časem na výlety, a to nejen po naší krásné vlasti, ale také do zahraničí. A tak jsme si se sestrou sbalily kufry, nasedly v Praze
do letadla a hurá do Barcelony. Po přistání na letišti nasedáme na autobus a jedeme do centra hlavního města Katalánska. Je krásný jarní
večer, cestu lemují palmy a mě se zmocňuje vzrušení, které zná snad každý cestovatel. Nová země, noví lidé, nová kultura, kuchyně a hlavně
památky… to vše chci poznat, prozkoumat, zažít. Dnes už je ale pozdě, a tak se pouze ubytujeme v malém útulném hotýlku a jdeme spát.
Nazítří ráno si od recepčního v hotelu vyptáme mapu města a necháme si poradit, co rozhodně stojí za vidění a co nesmíme minout. Dostáváme spoustu tipů na zajímavá místa a je nám jasné, že za pouhé tři dny nemůžeme, spíše nestihneme vidět vše. Co však
v žádném případě nemůžeme vynechat je chrám Sagrada Familia. Tento slavný chrám, který je nejnavštěvovanější památkou celého
Španělska, navrhl katalánský architekt Antoni Gaudí. Na první pohled kouzelná stavba návštěvníky ohromí nejen svým atypickým,
leč pro Gaudího charakteristickým vzhledem, ale především obrovským, do detailu propracovaným interiérem a nádhernou, pestrobarevnou hrou světel vznikající díky barevným vitrážím.
Dalším z našich cílů se stala tržnice La Boquerie. Její historie sahá až do 13. století, jedná se tedy o nejstarší barcelonskou tržnici,
a sehnat zde můžete vše od ovoce, přes čokoládu, džemy, maso, kávu, sýry, ryby a mořské plody, pečivo až po koření. S plody moře je
to trochu složitější, neboť krabi a raci se prodávají živí a díky vyvinutému pudu sebezáchovy mají tendenci ze stánku nepozorovaně
zdrhat. Při nepozornosti trhovce je tedy zboží lehce “podpultové” :-).
Barcelona je plná krásných míst. Stojí za to projít se po ulici, spíše třídě Las Ramblas, prohlédnout si zdejší architekturu, kostely,
univerzitu, parky, kochat se výhledem na moře, vyjít či vyjet lanovkou na kopec Montjuic, odkud je krásný výhled na celé město.
Milovníci fotbalu mohou navštívit jeden z největších evropských stadionů Camp Nou nebo zajít do muzea FC Barcelona.
A to nejlepší na konec: samozřejmě jídlo! Barcelona je doslova ráj pro milovníky dobrého jídla a pití. Město je plné nejrůznějších
restaurací, kaváren a dalších podniků, kde si můžete dát tradiční paellu (pokrm z rýže, mořských plodů, masa, zeleniny a koření,
zkrátka takové trochu lepší rizoto), torradu (opečený chleba potřený olivovým olejem a česnekem s plátky rajčat) či tapas (malé
chuťovky různých druhů, čili španělské jednohubky). Jako dezert můžete vyzkoušet třeba crema catalana (vaječný krém s křupavou
karamelovou krustou) a k pití se báječně hodí čerstvá pomerančová šťáva, katalánské víno nebo sangria.
Pokud toužíte po nezapomenutelném kulinářském zážitku, rozhodně si zajděte do kavárny Brunch & Cake. Ať si zde dáte cokoliv,
můžete si být jistí, že jídlo bude nejen skvěle chutnat, ale i vypadat. To, co vám zde naservírují, totiž nebude “jenom” jídlo, bude to
pravé umělecké dílo na talíři, nebo třeba na lopatce :-)
Barcelona mě svými památkami a gastronomií uchvátila jako málokteré jiné velké město a těším se, až se do této metropole vrátím a navštívím další úchvatná místa, na které mi při této cestě nevybyl čas, třeba pohádkový park Güell. Tak o tom vám napíšu třebas příště…
Helča Bártová
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