
POLEHRAD  –  ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC                                      ČERVEN  2015 

Strana 1 

ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC 

ČERVEN 2015 

ČÍSLO II. 

  
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



POLEHRAD  –  ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC                                      ČERVEN  2015 

Strana 2 

Vážení spoluobčané,  
vážení čtenáři 

 
Léto přichází a spolu s ním je tu také čas pro druhé 

vydání Polehradu v letošním roce. Uplynulý čas se pro 
naše zastupitelstvo stal časem změn. Po nenadálém 
úmrtí našeho kolegy Dr. Drahomíra Hausnera bylo nutné 
se vypořádat se změnami, které tento nedobrovolný 
odchod přinesl. Zasedání zastupitelstva, které bylo 
svoláno na 5. května se tak stalo zasedáním ustavujícím. 
Nově z řad zastupitelů náhradníků složil slib pan Milan 
Čurda, který tímto dnem zahájil svoji činnost v 
Zastupitelstvu Městyse. Do Rady městyse byl dále na 
tomto zasedání zvolen z řad zastupitelů pan Ing. Radim 
Vintrlík. Čas ale nelze zastavit a tak i přes lítost, kterou 
pro nás znamenal tento odchod, musíme hledět dál a 
pokračovat v další, věřím, že přínosné práci pro náš 
městys. V současné době se neustále zabýváme 
přípravou projektů, které bychom chtěli ať už v letošním 
roce nebo i v dalších letech realizovat. O pokračování 
některých projektů a také realizaci vás, vážení 
spoluobčané a čtenáři, budu informovat v níže uvedených 
samostatných kapitolách jednotlivých akcí.  

 
Bohuslav Barek, starosta 

 
Oprava hřbitovních zdí 

 
V půlce měsíce května bylo zahájeno další 

pokračování v opravě hřbitovních zdí. Tato akce byla na 
základě nabídky boleradických seniorů a zastupitelů, 
pana Jaroslava Procházky a Ing. Jiřího Zajíce, zahájena 
společnou brigádou několika dobrovolníků. V rámci 
brigády bylo odstraněno staré a poškozené zdivo ve 
spodní části hřbitovní zdi. I další práce se nesou v 
částečně dobrovolné spolupráci a jak je vidět, být 
seniorem ještě neznamená nic nedělat a jen užívat 
důchodu. Následně proto došlo na pokračování prací, kdy 
šikovné ruce našich zedníků seniorů ve spolupráci s 
obecními zaměstnanci provedli betonáž věnce v celé 
spodní části zdi a dále pokračují ve stavbě okrasného 
zdiva. Za tuto dobrovolnou výpomoc děkuji všem, kteří 
přišli a nezištně pomohli při opravě našeho hřbitova. 
Nejen, že byl ušetřen čas, ale také především nemalé 
prostředky z rozpočtu městyse, které tak budou použity 
na další práce, jako je např. zavedení vodovodu do vrchní 
části hřbitova. Dnes již tedy není nutné vláčet plnou konev 
vody až k vrchním hrobům. Vodovodní přípojka je sice v 
současné době jen provizorní, ale v několika nejbližších 
dnech bude osazena novým litinovým stojanem.  

 

 
 

Bohuslav Barek, starosta 

Zpřístupnění sklepních prostor pod 
pohostinstvím 

 
Po zvážení různých návrhů, jak získat skladové 

prostory pro naše spolky, bylo rozhodnuto o vybudování 
nového vstupu do sklepa pod pohostinstvím, kde se 
nachází dostatek volného místa. Osloven byl odborný 
projektant, který na základě vznesených podnětů 
vypracoval studii pro napojení vchodu na stávající objekt a 
v současné době připravuje projekt pro stavební povolení. 
Předpokládaný termín pro zahájení stavebních prací je září 
tohoto roku. 
 

 
 

Bohuslav Barek, starosta 
 

Rekonstrukce obecního sálu 
 

Kulturní sál – tělocvična, tělocvična – kulturní sál. 
Co si vybrat? Proti mnohým obcím máme jistou výhodu, 
můžeme si vybrat, co se nám zrovna hodí. Aby však mohlo 
být vše využíváno, je zapotřebí také opravovat a 
modernizovat. I v našem sále, nebo chcete-li tělocvičně, 
přikročíme v nejbližší době k opravě zařízení a také 
budovy. Příjemnou zprávou je, že se nám podařilo získat 
na tuto akci finanční dotaci ve výši 170tis. z rozpočtu 
Jihomoravského kraje a tak bude možné provést alespoň 
více prací. Opravena bude střešní plechová krytina včetně 
potřebného nátěru, výměny okapů a svodů. V rámci 
vnitřních oprav bude provedena kompletní výměna 
osvětlení včetně částečné výměny dosluhující 
elektroinstalace. Pro tyto práce, které budou probíhat 
částečně svépomocí, byla přislíbena taktéž dobrovolná 
výpomoc, a to tentokráte ze zástupců mladší generace 
spolků Motoklub Boleradice a TJ Sokol Boleradice. I zde 
taková výpomoc přinese finanční úspory, díky kterým 
mohou být provedeny další práce, jako je např. oprava 
sociálních zařízení u knihovny, kde nově vznikne nejen 
prostor pro sprchu, ale především také sociální zařízení 
přizpůsobené potřebám invalidních osob. Takové zařízení 
doposud našemu úřadu chybělo a věřím, že bude dalším 
vítaným přínosem. 

Bohuslav Barek, starosta 
 

Kanalizace Pekelná 
 

O plánované výstavbě dešťové kanalizace jsem 
Vás již informoval v minulém vydání Polehradu. Jelikož 
nebyly doposud zahájeny slibované práce, chtěl bych 
těmito větami podat drobné vysvětlení a ubezpečit 
obyvatele v Pekelné o brzkém zahájení stavebních prací. 
Důvodem pro opoždění prací bylo přepracování  projektu 
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a následné vydání potřebných vyjádření a povolení. 
Jelikož vše, co dnes budujete, musí mít vyjádření od 
všech majitelů a správců sítí, není úplně jednoduché 
přesvědčit je, aby toto vyjádření vydali v co nejkratším 
čase. V rámci výstavby kanalizace bude vybudováno 
vedení od stadionu a také z opačné strany od rybníka. Do 
této kanalizace budou následně napojovány dešťové 
svody stávajících nemovitostí tak, aby nedocházelo k 
vytékání vody přímo na ulici. Dále v rámci stavby bude 
vše zapraveno včetně výstavby zpevněných zatravněných 
ploch pro parkování vozidel. V současné době máme 
téměř veškerá potřebná vyjádření a schválení vyřízena a 
probíhá příprava na výběrové řízení pro dodavatele 
stavby. 
 

 
 

 
Bohuslav Barek, starosta 

 

70. výročí osvobození 
 

V letošním roce jsme si dne 17. dubna 
připomněli 70. výročí osvobození Boleradic Rudou 
armádou. Zastupitelé položili v tento významný den 
vzpomínkový věnec k památníku Rudé armády pod 
místním kostelem. Na tuto událost nezapomněly ani děti 
ze Základní školy. Spolu s panem učitelem Mgr. Pavlem 
Kabelou a pod vedením paní Renaty Stehlíkové 
vystoupily s přednesem několika básní a také úryvkem 
vzpomínkového textu z časů osvobození a konce 2. 
světové války. Za účast na pietním aktu bych chtěl 
poděkovat všem účastníkům, kteří si přišli vzpomenout.                                      
 

 
 

 
Bohuslav Barek, starosta 

Oprava 
 

V březnovém čísle zpravodaje se v článku 
Osvobození Boleradic nedopatřením objevila chyba ve 
výročí osvobození. Správně mělo být napsáno, že jsme si 
letos připomněli už 70. výročí. 

Omlouvám se autorovi článku i čtenářům. 
 

Marta Korábová 
 
 

Domácí kompostéry 
 

Úřad městyse oznamuje, že zájemci o domácí 
kompostování si mohou kompostér vyzvednout každý den 
v době úředních hodin. Kompostéry jsou zapůjčovány 
majitelům nemovitostí s trvalým pobytem v Boleradicích na 
základě uzavřené „Smlouvy o výpůjčce a darování“ na 
dobu pěti let. Po uplynutí této doby přecházejí kompostéry 
do osobního vlastnictví uživatele. Kompostéry Thermoking 
900 l jsou dodávány v rozloženém stavu. Montáž 
kompostéru je jednoduchá bez použití nářadí. V případě, 
že nemáte vlastní odvoz, dovezou vám kompostér obecní 
pracovníci.  

 
Městys Boleradice 

 
 

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva 
městyse Boleradice konaného dne 5. 5. 

2015 
 
Zastupitelstvo městyse Boleradice, které se sešlo na svém 
zasedání 
 
bere na vědomí:  
- zprávu o plnění úkolů z minulého zasedání 

zastupitelstva městyse 
- zprávu o činnosti rady  
- zprávu Výboru finančního  
- zprávu Výboru kontrolního  
 
volí:  
- komisi návrhovou ve složení: Ing. Libor Hřib, Jan 

Koráb, Eva Káňová 
- komisi volební ve složení: Milan Novotný, Jiří 

Jambor, Ing. Jiří Zajíc 
- členem rady městyse: Ing. Radima Vintrlíka 
 
schvaluje:  
- program dnešního zasedání ZM, doplněný od bod 

č. 18 – Záměr prodej části pozemku p.č. 4046/31 
v k.ú. Boleradice 

- ověřovatele zápisu: Jaroslav Procházka, Ing. 
Radim Vintrlík 

- poskytnutí odměny nově zvolenému členu rady 
městyse od 5.5.2015 dle přílohy o poskytování odměn 
schválené ZM dne 18.12.2014  

- rozpočtová opatření č. 1 a 2/2015, která provedla 
RM 

- závěrečný účet Městyse Boleradice za rok 2014 
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
Městyse Boleradice za rok 2014 bez výhrad 

- účetní závěrku Městyse Boleradice za rok 2014 
s výsledkem hospodaření 4.350.706,41 Kč  

- smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k nemovité věci č.j. UZSVM/BBV/3145/2015-
BBVM, a to pozemku pozemková parc.č.4047/3 v obci 
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Boleradice a k. ú. Boleradice z vlastnictví České 
republiky do vlastnictví městyse Boleradice 

- prodej části pozemku p.č. 3483/1 v k.ú. 
Boleradice zapsaném na LV 10001 o výměře 83 m2 
dle GP-č.721-12/2015 za cenu 20 Kč/m2 paní Evě 
Matelové, Boleradice 298 

- odkoupení části pozemku p.č. 3486/1 o výměře 
120 m2 od pana Davida Komendy, Kubova 1953/8, 
Brno za cenu 40,-/Kč/m2 

- záměr na prodej pozemku p.č. 4046/31 v k.ú. 
Boleradice dle přílohy zápisu 

 
souhlasí:  
- s přeložením dešťové kanalizace na pozemcích 

p.č. 246/6, 246/7 a 4045/12 v k.ú. Boleradice 
 
pověřuje:  
- starostu k podpisu smlouvy o bezúplatném 

převodu vlastnického práva k nemovité věci č.j. 
UZSVM/BBV/3145/2015-BBVM, a to pozemku 
pozemková parc.č.4047/3 v obci Boleradice a k. ú. 
Boleradice z vlastnictví České republiky do vlastnictví 
městyse Boleradice 

- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej části 
pozemku p.č. 3483/1 v k.ú. Boleradice zapsaném na 
LV 10001 o výměře 83 m2 dle GP-č.721-12/2012 za 
cenu 20 Kč/m2 s paní Evou Matelovou, Boleradice 
298  

 
neschvaluje:  
- záměr na prodej pozemku p.č. 4046/20 v k.ú. 

Boleradice  
 
ukládá:  
- starostovi vyvěsit záměr na prodej části pozemku 

p.č. 4046/31 v k.ú. Boleradice dle přílohy, která je 
součástí zápisu 

- starostovi vyzvat zástupce OS Nedánov, LMK 
Boleradice a TJ Sokol Boleradice k předložení 
dokladů o vyúčtování přijatých dotací z rozpočtu 
městyse Boleradice v roce 2014  T: 
29.5.2015 

 
stanoví: 
- že volba člena rady městyse na dnešním 

zasedání proběhne aklamací 
- předběžný termín příštího zasedání 

zastupitelstva městyse 30.7.2015 ve 20.00 hod.            
 

Městys Boleradice 
 

Upozornění 
 
Poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu 

(popelnice), za psa a pronájem pozemků jsou vybírány na 
Úřadu městyse nebo je lze uhradit na účet městyse číslo: 
109024292/0300, variabilní symbol: číslo domu. 

 
Výše poplatku za sběr a svoz odpadu je ve 

stejné výši, jako v loňském roce: 
 

500,- Kč za osobu 
 
300,- Kč za děti, které dovrší v daném roce 6 let a osoby 

samostatně žijící starší 70 let. 
 

Splatnost poplatků je do 30. 6. 2015. 
 

Gabriela Praxová, účetní 

Společenská rubrika 
Duben – Červen 2015 

 
60 let Oujeský Antonín, Boleradice 111 
70 let Zajíc Jiří, Boleradice 374 
 Matuška Antonín, Boleradice 70 
 Stehlík Vladimír, Boleradice 278 
80 let Hekl Bohumil, Boleradice 174 
 Novotný Jan, Boleradice 123 
75 let Coufalová Anna, Boleradice 418 
 Kuřil Petr, Boleradice 71 
84 let Malčíková Emilie, Boleradice 35 
 Ondrušová Ludmila, Boleradice 260 
86 let Čermáková Milada, Boleradice 115 
 Kutálek Theodor, Boleradice 253 
89 let Vítečková Marie, Boleradice 46 
90 let Sedláčková Marie, Boleradice 189 
 Petrášová Josefa, Boleradice 320 
95 let Horáková Marie, Boleradice 26 
 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let! 

 
Eva Glozová, matrikářka 

 
 

Nejlépe opravená památka Jmk 2014 
 

V úterý 12. května t.r. byla  v Brně 
slavnostně předána ocenění úspěšným účastníkům VIII. 
ročníku soutěže "Nejlépe opravená památka 
Jihomoravského kraje v roce 2014". Soutěžilo se ve třech 
kategoriích: Velké stavby, Díla výtvarného umění a Drobné 
stavby. 

Naše obec a farnost  do soutěže přihlásily 
loni restaurovaný obraz sv Martina (autor Joseph Burker, 
kolem roku 1770). 

A právě s tímto dílem jsme v konkurenci celkem 
deseti účastníků v kategorii Díla výtvarného umění obsadili 
3. místo! 

Slavnostní akt proběhl za účasti představitelů 
kraje (kraj je vyhlašovatelem soutěže) v krásných, čerstvě 
rekonstruovaných prostorách Löw -Beerovy vily. Jako člen 
krajské kulturní komise jsem měl tu čest se této akce 
zúčastnit. Bylo velmi příjemné slyšet v těchto nádherných 
prostorách slova uznání pro naši obec a farnost, 
poděkování všem, kteří se u nás dlouhodobě zasazují o 
kulturní odkaz, ale i o současné kulturní dění. Bylo vysoce 
hodnoceno, že na opravy památek u nás přispívá 
nejen obec, ale i občané, farníci a to mnohdy ze svých 
skromných důchodů. Kraj se snaží ze svého rozpočtu 
takovéto aktivity podporovat a rád zde připomínám, že na 
opravy památek a na kulturní dění  směřovala do 
Boleradic v uplynulých patnácti letech (od vzniku 
Krajského úřadu) docela slušná řada dotací. 

Oceněným předali dekrety členové Rady 
jihomoravského kraje paní Beranová a pan ing. Němec. 
Ocenění pro naši obec a farnost převzal v zastoupení pana 
faráře Zbožínka, který se ze zdravotních důvodů omluvil, 
hustopečský pan děkan. 

Na závěr si mohli účastníci prohlédnout slavnou 
Löw-Beerovu vilu, která dosud není veřejnosti přístupná. 

Připojuji se tímto ke gratulaci a zejména k 
poděkování všem, kdo se o tento úspěch zasloužili, ať už 
finančním příspěvkem, nebo zasláním SMS (obdrželi jsme 
581 hlasů). 

 
Jan Koráb 
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Zprávičky ze školičky 
 
 

Hmyzí domečky 
 

Po školce jsme se sešli dětmi a jejich rodiči na 
dílně Hmyzí domečky. Děti spolu s rodiči vyráběly a 
zdobily domečky pro hmyz. Domečky jsme umístili na 
školní zahradu a už jen, aby si je vyhlédl hmyz a ubytoval 
se v nich. A věřte, že se vyrábějí také i hmyzí hotely. Tak 
ty třeba příště. Možná vás bude inspirovat přednáška paní 
Dany Kelnerové na téma „Musíme se bát?“ 

 

 
 

Trkmanka 
 

Děti ze třídy Včeličky se zúčastnily v Ekocentru 
Trkmanka ve Velkých Pavlovicích výukového programu 
Motýli. Lektorka provedla děti světem motýlů. Děti si 
prohlédly část druhů motýlů, kteří žijí nejen u nás, dále 
jejich různorodé zabarvení, které plní i funkci ochrany a 
připomenuly si také vývojová stádia motýla. Při činnostech 
si některé děti informace opakovaly, jiné si je zase 
doplňovaly. Po přestávce se také děti na chvíli v motýla 
proměnily a jeho vývoj si vyzkoušely na "vlastní kůži". 
Všem dětem se velmi dobře vedlo. Úkoly zvládaly 
úspěšně. I paní lektorka je velmi chválila, jak se jim daří a 
kolik informací o motýlech vědí. Na závěr programu jsme 
si prošli přilehlou zahradu, kde si děti zahrály i nějaké hry. 
Program se dětem i mně velmi líbil a těšíme se na další. 
Pro rodiče a děti připravujeme ve spolupráci se základní 
školou „Motýlí slavnost“ na školní přírodní zahradě. 

 
 

 
 

Kulturní představení 
 

Žijeme také kulturou. V místním divadle jsme 
zhlédli pohádku O čertovi. Děti se zpočátku bály, 
vzpomněly si totiž na čerty, kteří je navštívili v prosinci. 
Proto se hned na začátku představení někteří „hrdinové“ 
usadili co nejvíce k paní učitelkám – pro jistotu. Pohádka 
se nám moc líbila, čerta se děti nakonec nebály, protože 
se proměnil v hodného člověka a stal se z něj kominík. Co 
by to bylo za pohádku bez šťastného konce! 

Ale divadélka jezdí také za dětmi, k nim patří 
Divadélko z pytlíčku, které za námi i letos přijelo s 
pohádkou Ham, ham, aneb velký hlad já mám. Zábavnou 
formou se děti seznámily s tím, jak nezdravé je přejídání a 
jezení všeho, co se naskytne. A že se mohou ocitnout v 
situaci, kdy jim blízká osoba nepomůže, protože sama 
dostala strach, a tak uteče, a ony si musejí pomoci samy. 
A vlastně to mohou zvládnout, jen si trochu více věřit a 
překonat strach. S tím se přece setkáváme i v běžném 
životě a dá to někdy hodně práce. Ale když se podaří 
překonat strach a obavy, radost z úspěchu je přece 
obrovská a dodá sebedůvěru a sílu pomoci příště někomu, 
kdo pomoc potřebuje. 

Nejenže děti navštěvují představení, ale dokáží 
samy i představení zahrát. I letos tomu tak bylo na školní 
akademii pro maminky. Třída Berušky si připravila a 
zahrála pohádku O budce, třída Včeličky zase pohádku O 
Palečkovi. Ale vystoupit pak před plným hledištěm je něco 
jiného, než zkoušky před prázdným hledištěm. A tak se 
přihodilo to, co se stává i zkušeným divadelníkům, někdy 
vypadl text, protože například najít maminku, tatínka, 
babičku … může být v takovém počtu námaha. Vystoupení 
děti zvládly a věřím, že se v hledišti objevila i nějaká 
slzička. 
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Co nás čeká 
 

V červnu se chystáme na výlet do Milotic na 
zámek. Na programu je dračí sluj a také kostýmy, které si 
nejen prohlédneme, ale také si je vyzkoušíme a 
proměníme se na čas v zámecké obyvatele. Další akce 
bude o motýlech a nejen pro děti, ale také i pro rodiče. 
Přijďte se podívat. A protože se nezadržitelně blíží konec 
školního roku, tak se blíží nezadržitelný odchod 
předškoláků do vyššího stupně vzdělávání, tedy do první 
třídy. S tím je tradičně spojeno pasování a rozloučení se s 
nimi. Předškolákům přeji úspěšný start a hodně zdaru 
nejen do první třídy, ale po celou dobu školní docházky a 
současně v jejich osobním životě. 

 
Za kolektiv učitelek Mš – Martina Hausnerová 

 
 

Zlatá včela 2015 Boleradice 
 

V soboru 25. 4. 2015 proběhlo v Boleradicích 
oblastní kolo vědomostní soutěže členy včelařských 
kroužků mládeže - Zlatá včela 2015. 

Soutěž pod záštitou hejtmana Jihomoravského 
kraje, pana JUDr. Michala Haška, organizovala ZO ČSV v 
Boleradicích a Včelařský kroužek mládeže při ZŠ a MŠ 
Boleradice.  Akce se zúčastnilo 75 soutěžících z okresu 
Břeclav, Hodonín a Znojmo.  

O slavnostní úvod soutěže se postarali pan 
místostarosta Boleradice Ing. Libor Hřib, pan předseda 
místní organizace ČSV Milan Opršal a paní ředitelka Mgr. 
Milena Emmerová. V krásně vyzdobeném sále městyse 
Boleradice se na úvod představily všechny zúčastněné 
kroužky  z Hodonína, Mikulčic, Lužic, Terezína, Klobouky 
u Brna, Žarošic, Břežan u Znojma, Mikulovic u Znojma, 
Suchohrdel u Miroslavi, Miroslavských Knínic a Boleradic. 

 

 
 

Soutěž byla hodně náročná.  Děti psaly test 
včelařských znalostí, bylo třeba poznat  deset vybraných 
včelařských pomůcek a určit na co se používají. Na 
stanovišti včelařské praxe byli zkušení včelaři a soutěžící 
musel správně popsat práci ve včelstvu s použitím 
fotorámků ve cvičném úlu. Určit správně rostlinu a říci její 
jméno rodové a druhové bylo třeba u disciplíny Botanika. 
Poslední bylo Mikroskopování – poznat na obrázku, která 
je to noha, kde je pylový košíček, na co slouží pylové 
kartáčky a další záludné otázky si včelaři na soutěžící 
nachystali. 

Vítězové ze starší kategorie postupují do 
celostátního kola soutěže ZLATÁ VČELA 2015, které se 
bude konat od 13.5. do 15.5.2015 v Nasavrkách. 

 

 
 

Odpoledne následovat doprovodný program, 
soutěžící navštívili Památník bratří Mrštíků v Divákách. 
Prošli se krásnou přírodou Helenčina údolí, kde jim pan 
Jan Horák představil Viléma Mrštíka jako významného 
včelaře. V místním divadle jsme navštívili představení  
Popelka aneb Pohádka z babiččiny truhličky. Společenský 
večer v sále plný soutěží, her, vystoupení tanečního 
kroužku z místní školy a výborným občerstvením od 
maminek boleradských mladých včelařů byl pro mnohé 
nezapomenutelný zážitek.  

Finančně nám pomohl akci zajistit úřad městyse 
Boleradice, ZO ČSV Boleradice, OO ČSV Břeclav, Český 
svaz včelařů Praha, město Velké Pavlovice.  

Děkujeme všem sponzorům, kteří soutěž pro mladé 
včelaře podpořili. 

 
Pořadatelé ocenili prvních pět soutěžících v každé 

kategorii. 
 

V mladší kategorii:   
 

1. Kryštof Loger ze ZŠ a MŠ Mikulovice u Znojma 
2. Barbora Stehlíková ze ZŠ a MŠ Boleradice 
3. Tomáš Richter z ZO ČSV Klobouky u Brna 
4.  Marie Maradová z ZO ČSV Žarošice 
5.  Jakub Jambor ze ZŠ a MŠ Boleradice 
 

Ve starší kategorii:   
 

1. Jan Martinek z  ZO ČSV Hodonín – Lužice 
2. Dan Brožek ze ZŠ a MŠ Mikulovice u Znojma 
3. Iva Jevčáková z ZO ČSV Hodonín – Lužice 
4. Libor Haan z ZO ČSV Hodonín – Mikulčice 
5. Matouš Vybíral ze ZŠ a MŠ Mikulovice u Znojma 
 

 
 

Miroslava Vavriková 
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Přírodovědecké poznávání 
 

 VINAŘ – LESNÍK 
 

V úterý 19. května si žáci zpestřili hodiny prvouky 
a přírodovědy pobytem v přírodě v okolí Boleradic. 
Zabývali se tématem Vinař – Lesník. Začali jsme 
teoretickou přípravou – orientací na mapě, informacemi o 
tradici vinohradnictví a práci vinaře. Dále informacemi o 
významu a funkci lesa a práci lesníka. 

Ze školy jsme se přemístili k vinným sklepům v 
Tihelni. Cestou jsme se samozřejmě zastavili u obřího 
vinného lisu pod kostelem. V Tihelni nás zaujala a 
zajímala architektura sklepů, jejich stavba, umístění a 
funkce. Vnímali jsme krásu přírodního prostředí. 

Odtud jsme šli přes Nadzahrady do lesa a 
přírodní rezervace Kukle. Po cestě žáci plnili různé 
přírodovědné úkoly ( měli jsme s sebou dalekohledy a 
krabičkové lupy na odchyt a pozorování hmyzu). Les na 
nás dýchl svou příjemnou atmosférou. 

Již víme, že nejznámější přírodní rezervací u 
Boleradic je Velký Kuntinov, že zdejší lesy obývá srna, 
daněk, jelen, prase a jezevec, že zde roste třemdava bílá, 
ostřice chlupatá, konvalinka vonná, ze stromů je 
zastoupený dub zimní, habr obecný a buk lesní, z ptáků 
můžeme vidět či slyšet datla černého, žluvu hajní, káni 
lesní, kukačku, sýkoru a brhlíka. Z hub známe hřib i 
suchohřib, bedlu a muchomůrku. U krmelce jsme si 
odpočinuli, posvačili a vyplňovali pracovní listy. Zpět do 
školy jsme se vydali lesní cestou, která nás zavedla k 
pomníku padlého vojáka RA Nikitěnka. Zde jsme si 
připomněli události osvobození Boleradic před 70. lety a 
dalekohledy si prohlédli naši krajinu s výhledem na obec. 

 
Mgr. Pavel Kabela 

 
 

Školní akademie 
 

Druhá květnová neděle patřila jako každoročně 
Dnu matek. Letos se konala 10. května na téma „My se 
rádi máme“. A jako správní kamarádi nás programem 
provázeli Bob a Bobek, králíci z klobouku kouzelníka 
Pokustona. 

 

 
 

Děti si připravily pro své rodiče i prarodiče pěkné 
překvapení. Pochlubily se nejen svými nacvičenými 
pohádkami a básničkami, ale také zpěvem, tancem a 
hudbou. 

 
 

1. ročník si připravil pohádku Princezna a drak, 
kde se z klasického pohádkového draka vyklubal hodný, 
milý a přátelský dráček, kterého měl každý rád. 2. ročník 
vyrazil na přehradu s partou kluků Rychlých šípů a partou 
holek, kteří společně zažili mnoho hezkých chvil. 3. a 5. 
ročník se vydal do historie, do doby knížete Svatopluka. 
Školka si připravila pohádky Boudo, budko a Paleček a 
jeho kamarádi. Žáci nám také předvedli, jak krásně umí 
zpívat. Ukázali, co všechno se naučili v anglickém jazyce a 
na flétny a potěšili jsme také pohledem na krásné 
orientální tanečnice a gumové medvídky. Vystoupil 
Polehrádek s pásmem Obilíčko na poli. 

Děkujeme všem. 
 

 
 

Milena Emmerová 
 
 

Školní výlety 
 

Také v letošním roce jsme zažili nebo v brzké době 
zažijeme mnoho krásných chvil mimo školu. Dne 1. října 
jsme se vydali na Ovčí terasy do nedalekých Němčiček, 
kde nás provedl pan Horák, ukázal nám, jak to u nich 
chodí a pohostil nás čerstvými domácími výrobky. Poté 
jsme si prošli přírodní rezervaci Velký Kuntínov. 

V květnu vyrazil 2. - 5. ročník do firmy Sonnentor do 
Čejkovic. Dozvěděli jsme se, jak se pěstují a zpracovávají 
bylinky do čajových směsí, koření i dalších výrobků, které 
firma prodává do celého světa. 

2. června se 1. ročník vydá na školní výlet společně s 
mateřskou školou na zámek do Milotic, kde děti prožijí 
prohlídku v dobových kostýmech a 23. června nás čeká 
školní výlet do Znojma. Projedeme se vyhlídkovým 
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vláčkem po historické části města, projdeme si podzemí, 
vyšlapeme Radniční věž, odkud je krásný výhled na celé 
město a také zavítáme do vojenského bunkru v 
nedalekém Šatově. 

 
Milena Emmerová 

 
 

Řečový rozvoj dětí a žáků 
 

Letos se počtvrté sešly v boleradickém divadle 
děti z okolních škol. Připravily si dramatizace textů a 
veršů na téma Přátelství a svět dětí. Soutěže se 
zúčastňují také naši žáci, své texty si vybírají převážně 
sami a na jejich dramatizaci pracují doma i s paní 
ředitelkou. V některých školách fungují recitační kroužky 
či skupiny, které se práci s textem cíleně věnují. V příštím 
školním roce se na dramatizaci zaměří také naši žáci 
1.ročníku, kteří se budou učit číst metodou splývavého 
čtení SFUMATO. Jejím důležitým prvkem je právě práce s 
textem, jeho ztvárnění a následně porozumění textu. 

Další možnosti se nabízejí také ostatním žákům 
naší školy. Pokud škola uspěje s žádostí o podporu z 
Výzvy 56 – podpora čtenářské gramotnosti, získá 
možnost nákupu celkem stovky nových knih pro děti a 
realizace čtenářských dílen pro žáky. 

Hodně často ve škole (a nejen v naší) řeší učitelé 
špatnou výslovnost dětí i žáků na prvním stupni. Často se 
jedná o logopedické vady mnohem závažnější, než je 
pouhá patlavost. Největším problémem se jeví velmi nízká 
slovní zásoba, která děti poškozuje v jejich dalším vývoji. 
Důvodů tohoto stavu je řada, na odstranění je však 
potřeba spolupráce více zúčastněných stran. Zajisté je 
potřeba včas vyhledat odborníka – tedy klinického 
logopeda. O zjištěných potížích poté informovat členy 
rodiny a snažit se táhnout „za jeden provaz“ v nápravě 
pod vedením logopeda. Protože děti tráví mnoho času ve 
školce či škole, měl by také pedagog vědět nejen o vadě, 
ale i doporučeném postupu jejího odstranění. Pak může s 
dětmi cíleně pracovat a věnovat se jim i individuálně. 
Samozřejmostí je však domácí péče a správný řečový 
vzor – s dětmi co nejvíce povídáme, zpíváme a recitujeme 
jednoduchá říkadla. V naší obci mohou děti navštěvovat 
soubor Polehrádek, kde se řečovému projevu věnujeme s 
dětmi od pěti let. Lidové zvyky, dětská říkadla, hry a 
písničky – to všechno děti baví a zároveň rozvíjí. Hravá 
forma nápravy je vždy pro děti zábavná. Ráda bych však 
na závěr apelovala na rodiče, aby sledovali dětský projev 
a nenechávali nápravu „na poslední chvíli“. 

 
Milena Emmerová 

 
 

Škola se připravuje na  
příští školní rok 

 
Protože toto vydání Polehradu pokryje také dobu 

prázdnin, měla bych s předstihem informovat také o 
přípravách na školní rok 2015/2016. 

Nejprve tedy informace o zajištění výuky a 
vzdělávání ve škole. Mateřská škola bude mít provoz ve 
dvou třídách dopoledních a jedné spojené odpolední. 
Personálně bude zajištěna učitelkami Věrou Málkovou, 
Martinou Hausnerovou a vedoucí učitelkou Petrou 
Appeltauerovou. V mateřské škole je možno ještě obsadit 
4 volná místa. 

V základní škole se složení pedagogického 
sboru nemění. Žáci se budou učit ve dvou spojených 
třídách, základní předměty – český jazyk a matematiku – 

odděleně ve 3 třídách. Výuku zajistí učitelé: Mgr. Hana 
Cvanová, Mgr. Eva Fraňková, Mgr. Pavel Kabela a 
ředitelka Mgr. Milena Emmerová. Ranní družinu a 
výpomoc v odpolední družině bude mít na starosti Mgr. 
Pavel Kabela a paní vychovatelka Miroslava Vavriková. K 
integrovaným žákům zajistíme asistenci podle skutečné 
potřeby, kterou se dozvíme až v letních měsících. 

Organizačními změnami bude jistě fungování 
ranní družiny od 6.45 – 7.45 v učebnách základní školy. 
Návštěva dětí v ranní družině nebude omezena věkem, 
nadále však bude za zvláštní úplatu. 

Pro příští školní rok počítáme s nabídkou těchto 
kroužků: sportovní, dyslektický, taneční (s výukou 
orientálních tanců vypomůže paní M. Horáková), 
angličtina, včelařský, hra na flétnu, kroužek dovedných 
rukou – máme předsevzetí připravit i jinou formu kroužku 
pro kluky; lidový soubor Polehrádek bude fungovat ve dvou 
skupinách pro mladší děti a školáky – tanečníky). 
Novinkou bude zavedení výuky splývavého čtení v 
1.ročníku – jedná se o jinou metodu výuky čtení, než jsme 
používali doposud. Jeví se velmi hlasitá, je však zaměřena 
na všechny funkce, potřebné ke správnému čtení s 
porozuměním a předchází výukovým potížím, zejména 
dysleksii. Jsme zatím jedinou školou na Hustopečsku, 
která tuto výuku nabízí a má také proškolené pedagogy. 

Škola se přes prázdniny také vylepší – během 
prvního měsíce proběhne výměna podlahy v rohové (nyní 
1.) třídě a její nové vymalování. Vedle školy směrem k 
silnici vyrůstá nový vrbový záhon, kterému říkáme sluneční 
past – svým směřováním k jižní straně dává prostor pro 
světlomilné rostliny. Na školní zahradě nás čekají úpravy i 
během prázdnin. Připravujeme výměnu nábytku v dalších 
třídách. Učitelé nebudou pouze čerpat dovolenou, je 
připraveno další vzdělávání formou jazykových kurzů. 
Máme tedy hodně plánů a přejeme si, abychom nový 
školní rok zahájili v co nejvyšším počtu a ve zdraví.  

 
Milena Emmerová 

 
 

Válka očima devítiletého kluka 
 

Prvé setkání s tehdejším Čechy a Morava se mi 
vynořuje z hloubi nejranějšího dětství kdy uprostřed našich 
her, kde jinde než na ulici, jsme byli vyrušení kolonou 
německých vojáků na motorkách, po zuby ozbrojených, 
pokřikující řečí které jsme nerozuměli, zamračení a 
nevlídní. Proč k nám dorazili, kdy to bylo, co to mělo 
znamenat, vymykalo se našemu chápání. Setkání to bylo 
však tísnivé až děsivé, vzpomínka na ně nepříjemná, 
strach šel z toho setkání, obraz nevymizel z paměti. 

Rodinné chvíle ztišení a napětí před magickým 
okem rádia, před jeho naladěním a poslechu cizích zpráv, 
byly něčím vzrušujícím, zároveň však i děsivé. Až známý 
hlas a znělka cizí stanice, to vše znělo jako hlas z nebe. 
Ten zvláštní rituál jsem nejraději prožíval z pod 
kuchyňského stolu, jakoby ten zkýtal zvláštní ochranu. 

Velice nepříjemné pocity strachu a ohrožení 
zanechávaly časté domovní prohlídky a kontroly 
zemědělských výpěstků a domácích zásob, konaných jen 
úředními osobami či za doprovodu četnictva, ba i vojáků. 
Snad až panický strach jsem prožíval z různých „černých 
porážek“, domácky pálených destilátů. Ty svíravé pocity 
dlouho přežívaly a i v dětských hlavách vyvolávaly tísnivé 
pocity, chmurnou náladu. 

Blížící se frontu jsme s otcem vycházeli 
poslouchat za večerního ticha. Dunící kanonáda znějící od 
východní strany mně zněla poněkud záhadně, ale i 
s určitou dávkou naděje, že to ponuré a tísnivé období se 
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chýlí ke konci, vzbuzuje naděje něčeho nového a lepšího, 
zároveň však přináší svíravé pocity nebezpečí a utrpení. 
Skutečnou první představu vojenských operací přinášely 
vzdálenější letecké souboje které jsme pozorovali při 
posledních zemědělských pracích v polích. Ty už 
naháněly opravdu strach. Mnohem konkrétnější počátek 
nastávajících frontových bojů nastal po příjezdu dvou 
poškozených vojenských vozidel německé armády. Byly 
umístěny u školy a před farou. Nastalé dny přinášely 
prudký spád – časté příjezdy a rychlé odjezdy německých 
vojáků, úkryt domácích předmětů a zásob do různých 
skrýší, kopání krytů pro přečkání frontových bojů, 
nervozita a obavy dospělých. V té době jsem se s otcem 
zůčastnil vyhledávání úkrytů ve svahu Pastýřské ulice, 
kde po vytěžení kamene zůstaly dvě poměrně velké sluje. 
Po jejich prohlídce přítomní muži úkryt v nich zamítli, 
neboť by po dopadení bomby či granátu, mohly zřítit na 
ukrývající osoby. Až hodně později jsem se dozvěděl, že 
v jedné se lidé ukrývali. Dodnes si pamatuji nepříjemné 
pocity prvního dobývání v našem „bunkru“, úzké, 
nepohodlné díře ve svahu naší zahrady, vyhloubené jako 
úkryt. Spaní to bylo nepohodlné a studené, proto jsem se 
často probouzel. Na protější silnici, směrem na Horní 
Bojanovice, se valily kolony německého trénu. Měl jsem 
z toho skličující pocity a zdrcující náladu z bezvýchodné 
situace lidí a zvířat. Více jsme však již nevyužívali náš 
nepohodlný kryt. Němečtí vojáci začali obsazovat vrchol 
pasek, kopat zákopy, stěhovat děla a tanky. Nečekaně se 
v našich humnách objevil starší německý voják a prohlížel 
si postavené bunkry, jejich obyvatelé doslovně „vyhnal“ a 
vybral náš sklep k hromadnému úkrytu, poněvadž má 
největší vrstvu hlíny. Tak se v něm nacházelo mnoho 
osob, některé jen dočasně, včetně jednoho nemluvněte, 
na bramborách a řepě všichni očekávali co bude dál. 
Tentýž voják pak dlouho byl přítomen v tomto sklepě a 
rozprávěl s přítomnou paní Weiserovou, která uměla 
dobře německy ze svého dřívějšího bydliště v Sudetech. 
Lidé na ni naléhali, aby toho vojáka vykázala ze sklepa 
v obavách, kdyby jej tam našli ruští vojáci. Ten jí však 
sdělil, že očekávali posily, které se však zpozdily. To bylo 
štěstí pro naši obec. Ta přišla až boje probíhaly 
v Těšanech, Šitbořicích, na což tyhle obce tvrdě zkoušely. 
Boleradice byly tvrdých bojů ušetřeny, a to díky odvaze 
pana Jana Hycla, který se doplazil k ruským jednotkách 
na Pajance a varoval je. 

Bylo to v neděli 15. Dubna, ráno se na cestě pod 
Pasekami nad naším humnem objevil strýc Košvica a 
v radostné náladě volal na otce. „Martinéé, na Pajance 
jsou už Rusi“ čímž náležitě vylekal ty kdož to slyšeli neboť 
všude kolem byli němečtí vojáci. Nevím proč jsme 
s bratrem šli tou cestou ke Košvicům, ale při zpáteční 
cestě jsme pozorovali dvě letadla, ta jak nás spozorovala 
začala na nás nalétávat a snad i střílet. Bylo otázkou 
několika vteřin kdy jsme leželi přitisknutí k zemi ani snad 
nedýchali, strachu měli plné kalhoty. Jak se vzdálila 
kvapem jsme pádili domů. Odpoledne pak jsme seděli na 
temeni sklepa a najednou kolem nás prosvištěl 
dělostřelecký granát. V tu ránu jsme byli ve sklepě a 
věděli, že jde do tuhého. Granát dopadl k nám na dvůr do 
přípravny krmiv a kurníku, později se zjistilo, že ještě 
další. Byla to ruská dělostřelecká příprava zahájeného 
útoku na Boleradice, zejména na německé pozice na 
Pasekách. Jeden granát tam zůstal nevybouchlý a později 
jej jeden ruský voják odnesl a zakopal u nás na zahradě a 
je tam dodnes. Ze sklepa se již nevycházelo a nastalá noc 
byla peklem a krutá, plná urputného boje. Několikrát jsem 
se probudil a slyšel divokou řež, hvízdající střely, rachot 
střel, nářek raněných. Rusové vytlačili německé postavení 
z Pasek a ti pak z věže odpálili na ta místa několik 

smrtonosných střel. Jeden ruský voják byl zasažen do 
oblasti břicha. Ještě ráno jej spolubojovníci ošetřovali i 
naše děvčata, ten však těžkému zranění za strašných 
bolestí podlehl. 

Spatření prvních rudoarmějců se mi vrylo hluboko 
do paměti. V pondělním odpoledni 16. 4. Přišli ke sklepu 
celkem tři, v „plné polní“, zdáli se mi statní, upoutaly mě 
jejich pušky s bodáky. Jeden vešel do sklepa s otázkou 
„german jest“ a prohlédl osazenstvo. Pak se zdravili 
s muži, snad si i zavdali, ale dál se nezdržovali. Pak jsme 
již ze sklepa vycházeli, volně se pohybovali po domě, dál 
se však vraceli do sklepa neboť všechny místnosti zaplnili 
vojáci. V kuchyni na plotně se smažily pirožky, v poledne 
nám ke sklepu přinesli boršč, a pak ještě několikrát. 
Chutnal mě tak, že od té doby jej mám rád. 

Těch událostí, dojmů a zpráv bylo obrovské 
množství, naprostá většina z nich vypadla z mé paměti, 
několik podrobností se mi však nezapomenutelně vrylo do 
paměti. Například: jak jsme prvně skutečně ochutnal 
cukroví. Rusové jej přivezli plný vůz a dětem je rozdávali, 
měli radost jak nám chutná. Za protektorátu něco takového 
jsme neznali. Nebo jak jsme se vozili autem, do té doby 
byla auta jen na dřevo plyn. Jednomu vojákovi se podařilo 
spravit auto, naložil nás do kabiny i na korbu a vozil 
dlouhou dobu po vesnici, když viděl jakou nám to udělalo 
radost. Co mě nejvíce upoutalo, dojalo a vrylo do paměti, 
byl návrat vojáků z boje. Zašpinění, roztrhaní, zmožení a 
jako nepřítomní přišli do vyklizené stodoly, snad ani 
neodložili zbraň, padli do slámy a v ten moment spali a 
spali, sebevětší ruch je nevzbudil. Chodil jsem se na ně 
dívat zda jsou ještě živí. Po probuzení se v kotli uprostřed 
dvora umyli, najedli a pak si spokojeně zapálili a 
s úsměvem na tváři ukazovali fota svých dětí, žen a 
drahých. Ty menší rádi chovali. Tento obraz byl impulsem 
který hnal moji touhu i snahu poznat je i jako obyčejné lidi, 
jejich životy, osudy, jejich rodiny. To se mi ve dvou 
případech dokonale podařilo. 

  
Pokračování příště – pochování padlých, naše hry 

v té době, konec války… 
Uvítal bych kdyby další pamětníci napsali svoje 

vzpomínky, je to poslední možnost jak zachovat budoucím 
obraz té doby. 

 
Jan Horák 

 
 

Tři osobnosti 
 

V tomto roce, bychom si měli připomenout kulatá 
výročí tří, pro náš městys velmi význačných osobností – 
165. Výročí narození faráře Filipa Toufara, 120 let od 
příchodu a 115 let od úmrtí učitele Cyrila Metoděje 
Hladkého a 150. Výročí narození zasloužilého občana 
Jana Stehlíka. Aniž si to náležitě uvědomujeme, jejich 
mnohé činy pro Boleradice v určité podobě přežívají 
dodnes, na jimi položených základech se stále pokračuje. 
Život, práce, činy těchto místních velikánů jsou 
dokumentovány v mnoha statích, tedy dostatečně. Proto 
následující řádky mají jen připomenout to podstatné a to 
v pořadí abecedy. Tedy:  

Hladký Cyril Metoděj, především výborný učitel, 
zručný všeuměl, hudebník, sportovec, vzorný manžel a 
otec. Přišel k nám v r. 1895 za trest ze Slavkova pro svoje 
aktivity. Povolání učitele vykonával nad rámec svých 
povinností, snažil se žákům učivo co nejvíce vysvětlit a 
znázornit, proto zhotovoval různé pomůcky. Čtyři žáky 
připravil na studie a dokázal přesvědčit rodiče o 
prospěšnosti vzdělání, čímž protrhnul bariéru ke studiu a 
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vytvořil  základ  k následování, neboť všichni jeho studenti 
se v životě velmi dobře uplatnili. Na přání faráře Toufara 
se stal sbormistrem pěveckého sboru Cyrilské jednoty a 
pomohl vychovat řadu mladých zpěváků. Byl výborným 
řečníkem a konal přednášky doma i v okolí. Uskutečnil u 
nás vůbec první ochotnické divadelní představení Kříž u 
potoka (rozepsal hercům texty, podílel se na postavení 
jeviště, namaloval kulisy a textově náročnou hru nacvičil). 
Jezdil na tehdejším vysokém kole, měl početnou a 
vzornou rodinu. Především však založil hasičskou 
jednotu, vycvičil družstvo a stal se velitelem a obstaral i 
vybavení (měl zkušenosti z předchozího působení). 
Přesvědčil obecní radní a občany o prospěšnosti 
potravního spolku a pomohl jej založit a v prvopočátku 
obstarával jeho chod. Není divu, že vysílením podlehl 
plicnímu onemocnění a to v roce 1900, tedy po pětiletém 
působení u nás, kde je i pochován. 

 
Stehlík Jan, vzdělaný (ovládal latinu a němčinu), 

vzorný rolník a pokrokový hospodář, pro svůj rozhled a 
chování i názory vážená a uznávaná osoba, 
spoluzakladatel spolků, organizací i zařízení (jednatel a 
později sbormistr Cyrilské jednoty, kronikář, velitel 
hasičského sboru, také župní vzdělavatel hasičů). Při 
vzniku Potravního spolku Blahobyt ručil částkou 2000 
zlatých, což byla tehdy nevídaná suma (v něm zastával 
funkci člena dohlížecího výboru). Dlouhodobě vykonával 
jednatele a pokladníka záložny Raiffansenky a člena 
obecního výboru. Byl náruživý čtenář většiny tehdejších 
novin a časopisů, ale i milovník beletrie, zejména české, 
zastupoval občany ve vodním družstvu a v Živelní a 
dobytčí pojištovně. 

Jako místní historik shromáždil a přeložil 
všechny důležité obecní listiny a privilegia, jako kronikář 
zapisoval místní události. Byl mírné povahy, 
pravdomluvný a pracovitý, hospodářský a racionální 
člověk. Vzorný rolník, miloval rodinný život. Zemřel náhle, 
nelze se divit, že na selhání srdce. Svým životem, prací a 
příkladem ovlivnil dění vesnice. 

 
Toufar Filip, pokrokový a milovaný kněz. Přišel 

k nám v r. 1882 a setrval 18 let. V r. 1888 založil pěvecký 
sbor Cyrilskou jednotu, která dlouhou dobu obohacovala 
kulturní a společenský život na vesnici. Byl milovníkem 
hudby, vychoval mnoho výborných zpěváků, ovlivnil řadu 
muzikantů (v jeho době existovaly dvě výborné hudební 
kapely). Dal opravit zchátralou kapli, zbudoval nové 
varhany. Se svojí Cyrilskou jednotou vystupoval v okolí i 
v Brně. Modernizoval faru, zejména její hospodářskou 
část, na polích zaváděl moderní hospodaření a používání 
umělých hnojiv. Stál u zrodu hasičské jednoty a 
potravního spolku, zasloužil se o jejich vznik svojí osobou 
a dobrozdáním. Byl výborným kazatelem, měl rozhled a 
odvahu (nebál se svěřit  sbormistrovství člověku jiného 
smýšlení). Unavený a nemocný požádal o přeložení, kde 
však brzy zemřel. 

 
Nejde o to, tyto osoby jen nostalgicky připomínat 

a oslavovat, ale uvědomit si, že jejich dílo, snahy a 
příklad, naprosto zásadně změnily život naší vesnice, tak, 
že Boleradice zaznamenaly velice mohutný rozvoj (např. 
počet obyvatel vzrostl na 1400), výstavbou domů, 
množstvím řemeslníků a obchodů, zařízení, bohatým 
společenským a kulturním životem. Městys se stal 
spádovým centrem pro blízké okolí, těžil ze svého 
postavení po celou první polovinu minulého století, 
nejvíce v období prvé republiky. 

 
Jan Horák 

Divadelní ohlédnutí 
 

Sobota 23. května patřila poslednímu představení 
uplynulé sezóny v Divadle Boleradice. Světla zhasla, 
opona se zavřela, jeviště na chvíli osiří. Jaká tedy byla? 

Začátek sezóny patří v posledních letech snad už 
"tradičně" vystoupení Divadelní na Národní přehlídce ve 
Vysokém nad Jizerou. Na té poslední v říjnu loňského roku 
jsme soutěžili s rozvernou pohádkovou komedií Zapeklitá 
komedie aneb Kdosi brousí nad Paďousy. Na ní herci 
souboru získali několik cen a čestných uznání. Také člen 
našeho spolku Jan Koráb byl oceněn Svazem českých 
divadelních ochotníků za dlouholetou práci pro amatérské 
divadlo. Novinkou byla listopadová Noc Divadel – společný 
projekt divadel celé Evropy. Advent patřil divácky úspěšné 
vánoční hře Půjdem spolu do Betléma v podání našeho 
divadelního mládí. Noc pastýřů uváděnou v Boleradicích 
sedmým rokem viděli další spokojení diváci. Při této 
příležitosti byl vystaven v divadle také betlém pana 
Krmíčka, který vzbudil nebývalý zájem. Společenskou 
událostí v Boleradicích bývá Divadelní bál - ten letošní 
jsme uvedli s podtitulem Popelka po dvaceti letech. 

Co víc přitahuje naše diváky než nové 
představení. Letos na jaře měla premiéru národní klasika 
Boženy Němcové Divá Bára podle scénáře brněnského 
dramatika Milana Uhdeho. Režisérka Alena Chalupová 
drama upravila a doplnila ho českými lidovými písněmi. 
Silný příběh obohacený o líbezné melodie přilákal diváky a 
ještě před premiérou byla všechna představení 
beznadějně vyprodaná. Kvalitu nastudování Divé Báry  
potvrdila i odborná porota přehlídky v Němčicích nad 
Hanou, kde nám udělila množství cen a hlavně nominace 
dalšího postupu na národní přehlídky do Vysokého nad 
Jizerou a do Rakovníka! 

Ukončili jsme jedenáctou divadelní sezónu v nově 
zrekonstruované budově. Ta příští začne poslední víkend v 
září a určitě se diváci mohou těšit na další reprízy Divé 
Báry, premiéru nové hry nebo Jarní či dětské předplatné. 

Přejme Divadlu Boleradice i v následující sezóně 
hodně spokojených diváků a také radost všem, kteří se o 
divadelní činorodost v Boleradicích zasloužili. 

 
Ing. Jiří Janda 

 
 

Hanácký divadelní máj 2015 
 

Čestná uznání HDM 2015 v kategorii představení 
pro dospělé diváky získali: 

 
 DS bratří Mrštíků Boleradice za inscenaci „Divá Bára“ 
 Nikola Korábová za návrh scény 
 Jana Kahounová za návrh kostýmů 
 Šárka Hosová za roli Elišky 
 Radomír Omasta za roli Správce Slámy 
 Iva Kahounová za roli Pepinky 
 Jiří Merlíček za roli Kroupy 

  
Ceny HDM 2015 v kategorii představení pro dospělé 

diváky získali: 
 

 DS bratří Mrštíků Boleradice za inscenaci „Divá Bára“ 
 Jana Glocová za roli Báry 
 Zbyněk Háder za roli Starosty ve hře Divá Bára 
 Jan Koráb za roli Faráře 
 DS bratří Mrštíků Boleradice za hudební složku k inscenaci 
 Alena Chalupová za úpravu a režii 
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Hlavní cenu Hanáckého divadelního máje odborná 
porota uděluje Divadelnímu spolku bratří Mrštíků 
Boleradice za inscenaci „Divá Bára“. 

  
Na celostátní přehlídku amatérského divadla pro děti 

a mládež Popelka Rakovník je na návrh odborné poroty 
doporučena na 1. místě inscenace „Divá Bára“ 
Divadelního spolku bratří Mrštíků Boleradice. 

 
Na národní přehlídku venkovských divadelních 

souborů Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad 
Jizerou 2015 obdržel na návrh odborné poroty nominaci 
Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice s inscenací hry 
„Divá Bára“. 

 

 
Divá Bára sklidila úspěchy na přehlídce v Němčicích nad 

Hanou 
 

Jiří Janda 
 
 

Divadelní zájezd 
 

V pátek 8. května v 06.30 je před divadlem 
rušno. Do přistaveného autobusu nastupují herci a 
příznivci Divadelního spolku a světe div se - nenakládají 
se kulisy, ani kostýmy, ani  rekvizity. Nejede se nikam hrát 
divadlo, jede se na zájezd !  Jirka Janda nám tentokrát 
připravil návštěvu Náchoda, Broumova a okolních 
pamětihodností a zajímavostí. 

 
 

 
Společná fotka v Broumovských skalách 

 
Nejprve posbíráme kolegy v  Hustopečích a v 

Brně a potom už vyrážíme - za stálého ochutnávání 
dobrot, které nám připravily naše kolegyně a spřízněné 
duše směr Náchod. Prohlédli jsme si místní zámek, potom 
seběhli dolů do města, a protože byl právě čas oběda, 
rozprchli jsme se do několika místních restaurací na 
náchodském náměstí. Mirek Vašíček ještě stihl navštívit 
příbuzné a potom už směřujeme k dalšímu cíli našeho 
putování - do Broumova. Nejprve si dopřejeme trochu 

 duchovního osvěžení - navštívíme opravdový skvost, 
dřevěný hřbitovní kostelík Panny Marie z 15. století. Škoda 
jen, že slečna průvodkyně nebyla ten den zrovna dobře 
naladěna. O doplnění výkladu se postaral hodný a historie 
znalý důchodce, který byl náhodou poblíž. A vyrážíme dál, 
opět za osvěžením, tentokrát však trochu jiného druhu. 
Jirka nám, ( na nátlak herců z pánské šatny), zajistil 
návštěvu Klášterního pivovaru Olivětín. Naše očekávání 
příjemných věcí dostane hned na začátku povážlivou 
trhlinu. Brána pivovaru je zamčená,  na zvonění u vrátnice 
nikdo nereaguje, stejně tak na volání mobilem, dokonce 
ani hlídací pes za plotem pivovaru o nás nejeví zájem. 
Zapeklitá situace, přemýšlíme o náhradním programu. Tu 
se poblíž autobusu objeví vlídně se tvářící osoba, ze které 
se po chvíli vyklube vedoucí nedaleké hospůdky. Svěříme 
se jí s naším problémem a pak  se nestačíme divit - po 
několika telefonátech a krátké cestě vlastním autem, 
přiveze tato dobrá duše pana sládka, ten zase rychle 
sežene další personál a už jsme zváni do útrob 
historického pivovaru. Zasvěcený výklad, prohlídka všech 
výrobních prostor a závěr v degustační místnosti, kde je 
nám předloženo k posouzení sedm vzorků piva ( pivovar 
vaří celkem 27 různých druhů piva). Na závěr nákup 
vzorečků " na dom", společná fotka s panem sládkem a 
jedeme se ubytovat do bývalého rekreačního střediska 
Božanov  - Studená voda. Od doby rekreací ROH a 
pionýrských táborů uplynulo 25 let a zub času zde utěšeně 
hlodal, ale ten klid uprostřed lesa zůstal naštěstí zachován. 
Po večeři nás čekala lahůdka  - večerní prohlídka kláštera 
při svíčkách, s vynikajícím mladým průvodcem. Úžasná 
atmosféra , mimořádný zážitek! 

 
Noc ve Studené vodě jsme přečkali bez 

zjevné újmy a po snídani měl Jirka připraven další silný 
zážitek - přechod Broumovských stěn s cílem u vyhlášené 
chaty Hvězda. Pro ty, kteří se na tento výšlap necítili, byl 
připraven výlet s lehkou turistikou do Adršpachu. O 
náročnosti výšlapu svědčí množství spotřebovaných 
tekutin různých druhů a celá řada nepublikovatelných 
výrazů na adresu hlavního pořadatele.  Odměnou nám 
byly nádherné výhledy, úžasné skalní scenerie a objev 
dosud neznámého ptáka, který nás po nějakou dobu na 
našem výšlapu provázel. Nikdo (kupodivu) neutrpěl úraz a 
tak jsme se po několika hodinách opět setkali s druhou - 
na rozdíl od nás svěží skupinou. Oběd v krásném hostinci 
U Doležalů v Hlavňově nás nadchl! Klasika - vynikající 
guláš a skvostné, velmi dobře vychlazené a s láskou 
načepované pivo z Olivětína. A obsluha na jedničku. 

 
A potom už zlatý hřeb našeho zájezdu - návštěva 

nedávno z gruntu opraveného a zpřístupněného Kuksu se 
světoznámými sochami Matyáše Brauna. Opět jsme měli 
štěstí na průvodce. Jeho zasvěcený výklad, absolutní 
přehled o historii celého komplexu i jednotlivých jeho částí, 
jako překvapení  malý koncert středověké hudby v kapli, 
návštěva depozitáře, kde jsou uloženy originály vzácných 
soch a velmi pozitivní dojem z velkoryse provedené opravy 
této vzácné památky ( za peníze z EU) - to byl opravdu 
zážitek! 

 
A potom - za vydatného deště, který se ovšem až 

k nám nedostal, jedeme domů. Krátká, příjemná zastávka 
na večeři ve Svitavách a pak už podřimujeme až do 
Boleradic. Loučíme se s naším vynikajícím šoférem 
Radkem a cestou do kanafasu přemýšlíme, kam to bude 
příště.  

 
Jan Koráb 
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Divadelní dílna 
 

Orel jednota Boleradice pořádala od pátku 8.5. 
do neděle 10.5.2015 další ročník „Divadelní dílny“. Své 
zážitky z této akce popsala jedna z účastnic: 

 
Divadelní dílna 2015 

Jako každý rok tak i letos jsme, naše parta 
nadšenců, strávili jeden prodloužený víkend v divadle 
bratří Mrštíků v Boleradicích, konkrétně z pátku 8. května 
do neděle 10. května. 

Netřeba popisovat, jak úžasní naši lektoři byli, 
ostatně jako vždycky a možná i to je jeden z důvodů, proč 
se do boleradického divadla tak rádi vracíme. 

Letošní dílna nás seznámila se skupinkou dětí z 
(nevím, jak se ta dědina jmenovala), kteří však nakonec 
vytvořili vlastní skupinku a jejich lektorem byl náš 
nejoblíbenější český divadelní herec Jurka (Háder). 
Lektorkou naší telnické skupinky se stala Hanka 
(Samsonová) a se vším jí náležitě pomáhal Přemek 
(Pelikán). 

Prakticky celou letošní dílnu naše skupina 
nacvičovala etudu od I. Čajkovského – Na hlavní silnici. 
Rozmanitost a rozporuplný charakter jednotlivých postav 
ve hře byl opravdu velký, a tak vcítění se do role 
kriminálníka, blázna nebo notorického alkoholika už po 
pár hodinách nacvičování nebylo zas tak složité.. 

Premiéru naše vskutku amatérské představení 
zažilo již v sobotu večer a k našemu údivu se setkalo s 
úspěchem. Pomineme-li, že naše obecenstvo se skládalo 
vlastně jen z druhé skupiny, lektorů a pár dalších lidí z 
divadla. 
 

 
 

V průběhu všech tří dnů jsme docházeli na 
snídaně do divadla, což bylo bohužel jediné poživatelné 
jídlo za celý den, jelikož „restaurace“, kterou jsme 
navštěvovali po čas oběda a večeře, byla, co se jídla týče, 
vážně silné kafe… 

V neděli jsme odjížděli se spoustou zážitků a už 
se těšíme na příští rok! 

 
Petra Chudáčková 

 
Poděkování 

 
I v letošním roce se v naší obci  uskutečnila (již 

po čtvrté) sbírka v rámci celonárodní akce "Den proti 
rakovině" . Žlutých květinek, které jsou již tradičně 
symbolem sbírky, opět nestačilo! Pokladnička byla po 
ukončení sbírky předána zástupci Ligy proti rakovině, 
která je garantem této akce. Získané prostředky budou 
použity na podporu boje proti této zákeřné chorobě. 

Děkuji tímto všem, kteří do sbírky přispěli, vedení 
obce za pochopení a zejména pracovnicím úřadu 

městyse za iniciativu a nasazení, se kterým sbírku 
organizačně zajistily. 

Výtěžek sbírky v Boleradicích oznámíme v příštím 
čísle Polehradu. 

 
Jan Koráb 

 
 

Oprava orlovny 
 

Majitel a provozovatel budovy orlovny - divadla, 
tedy Orel a Divadelní spolek se společně dohodli na 
nezbytných opravách budovy, které by měly být provedeny 
v tomto roce. Jde především o odstranění vzlínající zemní 
vlhkosti na části obvodové zdi staré ( původní) budovy a 
opravu vstupního schodiště. Na základě požadavku hasičů 
budou rovněž upraveny protipožární dveře v interiéru. 

Tyto nezbytné opravy mohou být provedeny díky 
mimořádné dotaci z rozpočtu městyse, protože náročnost 
prací přesahuje finanční možnosti obou spolků. Všechny 
opravy budou provedeny do zahájení nové divadelní 
sezony 2015/2016.  

 
Jan Koráb 

 
 

Válečný deník Františka Otýpky IV. 
 
 

Pokračování… 
 

Je červenec 1915 a František stále pobýval 
měsíce v ruském zajateckém táboře v Taškentu. Osud byl 
k němu konečně milostivý a byl převezen zpět na Ukrajinu, 
aby pomáhal na statku. Čas mu začal plynout poněkud 
rychleji. 

Večer nás zavedli na nádraží. Po noční jízdě 
přijeli jsme časně ráno na stanici Kovjagi, kde jsme zůstali 
ve vlaku skoro celé dopoledne. Po té přijela jízdní policie, 
která nás zavedla do újezdního (okresního) města Valki asi 
18 km vzdáleného. Tam jsme čekali, až si nás zájemci o 
práci rozeberou. Byla neděle, nebo nějaký svátek, zašel 
jsem si proto do pěkného velkého tamního kostela. 
Odpoledne si mne a ještě čtyři další Čechy odvedl mladý 
třicetiletý obchodník Vladimír Fomič Fedorenko do svého 
sela Odrinky (vesnice s kostelem). Tak se rozešla naše 
taškentská čtveřice. 

Cesta na prostém selském voze zvaném těluga 
tažené statným bujarým koněm vedla přes několik vesnic. 
Náš nový chozjajin (hospodář) vyptával se nás na vše 
možné. Hlavním mluvčím jsem byl já, třebaže moje 
znalosti ruštiny nebyly ještě valné ale přece jen lepší než 
čtyřech ostatních. Těšil jsem se na práci na vesnici, byl 
jsem také rád, že se konečně zbavím jednotvárného 
kasárenského života v ruských zajateckých táborech 

Po příjezdu na statek nás na menším dvoře vítal s 
velikým štěkotem velký, bílý chundelatý pes Trezor. 
Považovali jsme ho za velmi zlého a báli jsme se k němu 
přiblížit, ale opak byl pravdou – byl to dobrák, který rád 
přijímal každé naše polaskání. Ulice ve které stál statek 
končila kostelním prostranstvím, na kterém stál vesnický 
kostel. Velká rohová parcela vedle kostela patřila 
Vladimírovi Fedorenkovi. Na svahu za hospodářskými 
budovami byla zahrada a ovocný sad. Napravo od kostela 
se táhla široká hlavní a největší ulice vesnice. Po obou 
stranách byla vroubena usedlostmi bohatých vesnických 
sedláků. Odrinka byla vesnice velmi rozlehlá do 
nejvzdálenějších míst to bylo i hodinu cesty. 



POLEHRAD  –  ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC                                      ČERVEN  2015 

Strana 13 

Vladimír Fomič Fedorenko byl mladý třicetiletý a 
podnikavý muž. Inteligencí a chováním značně vynikal 
nad tamní vesnickou úrověň. Žena Vladimíra Fomiče byla 
převážně zaměstnána jako prodavačka v jeho obchodě, 
proto jsme s ní přicházeli poměrně málo do styku. Byla 
vysoká, hubená, suchá. Dlouhé sukně až po kotníky ji 
dělaly ještě vyšší. Měla dvě malé děti dvou- a čtyřleté. 
Jejich naňka (chůva) Paraska byla asi čtrnáctiletá holčina 
a ta byla naší hlavní spojkou s Fedorenkovou domácností. 
Přicházela obvykle pro nás, abychom šli k snídani nebo 
na oběd. K jídlu jsme chodili do jejich obytného domu, kde 
jsme jedli v tzv. halereji menší zasklené nízké verandě. 

Z pěti přivezených zajatců si Vladimír Fomič 
nakonec ponechal jen dva: mě patrně proto, že jsem 
mluvil nejlépe rusky a nejstaršího z nás třicetiletého již 
ženatého Kubína, ševce a chalupníka někde ze severní 
Moravy. Byl daleko lépe než já obeznámen se všemi 
pracemi spojenými s hospodářstvím. Byl také na ně více 
zvyklý než já. Ale ani já jsem nebyl žádný lenoch a flink – 
všechny práce snažil jsem se dělat svědomitě a poctivě. 
Při oslovování nás dvou užívali u mne výhradně jen mého 
křestního jména Franz ale u Kubína právě naopak 
výhradně jen jeho příjmení. 

Naší základní prací bylo opatrování a krmení 
krávy a koně. Při všech svých pracích s koněm musel 
jsem být velmi opatrný. Byl to vysoký statný kůň hnědé 
barvy. Byl horkokrevný, bujný, neklidný, na každý dotek 
velmi citlivý ale brzy jsme si na sebe zvykli. Při jízdě byl 
rychlý a jezdil obvykle cvalem, ani do vrchu nedovedl jet 
pomalu. Vladimír Fomič užíval ho často při svých 
obchodních cestách jako koně jezdeckého. 

Při našem příjezdu do Odrinky byla právě doba 
druhého seku vojtěšky. Hned v některém z příštích dnů 
jsme kosili vypůjčenou žačkou vojtěšku na nejbližším poli. 
Vladimír Fomič jezdil se žačkou a já jsem měl za úkol 
kosit pruhy jetele, které žačka nepokosila. V poledne 
zastavil se na poli za námi na koni mladý pomocník 
okresního agronoma. Byl jsem velmi překvapen, když na 
mne začal mluvit česky. Ukázalo se, že nedávno 
vystudoval Střední zemědělskou školu v Přerově. 

Počátkem srpna byli jsme zaměstnáni novou pro 
nás nezvyklou prací. Rozřezali jsme tři velké, silné 
hruškové kmeny, rozštípali na polena a z těchto polen 
postavili dle návodu Vladimíra Fomiče dva menší milíře, 
abychom napálili dřevěné uhlí. Bylo sobotní odpoledne, 
když jsme milíře zapálili. Po celou noc a celou neděli jsme 
je pak museli hlídat, aby oheň nepropukl, ale jen doutnal a 
dřevo postupně uhelnatělo. Nevyžadovalo to vlastně 
vůbec žádné námahy, ale jen jsme museli stále ve dne v 
noci hlídat a zasypávat hlínou prohořelé otvory. 

Převážně jsme však s Kubínem pracovali doma, 
na zahradě a na staveništi nového domu Fedorenkových. 
Některé práce byly pro mne úplně nové nebo nezvyklé. 
Snažil jsem se držet s Kubínem krok a těšilo mne, když se 
mně to dařilo. Později na jaře 1916 přivedl Vladimír Fomič 
z Valek dalšího avstrijce jak se všeobecně říkalo 
rakouským zajatcům. Byl poněkud starší než my, Němec 
z Tyrol, vyučený truhlář a řezbář velmi zdatný a zkušený 
ve svém řemesle. 

Tato doba v Odrince byla pro mne vlastně dobou 
učňovskou. Zapracoval jsem se tam postupně ve všech 
různorodých pracích, které jsme měli za úkol. Vladimír 
Fomič se k nám choval přirozeně a rozumně. Neviděl v 
nás jen zajatce ale i příslušníky vzdělaného národa, 
pokročilejšího než byl v té době ruský. Nikdy se k nám 
nechoval hrubě a dovedl naši práci ocenit. 

 
Přepsal Jiří Janda 

 

Zahrádkáři na výletě 
 

V sobotu 9. května 2015 uspořádali zahrádkáři 
zájezd na Jarní zahradnické trhy Floria Jaro Kroměříž. Po 
bezproblémové cestě dopravce pana Jana Dufka, jsme 
dopoledne strávili v prostorách a areálu výstaviště. Zde 
bylo možno vidět snad veškeré zastoupení rostlin pro 
běžnou - užitkovou i okrasnou zahradu, pokojové květiny a 
mnoho dalšího, co zajímá zahrádkáře. Jednotlivé pavilony 
a expozice byly odděleny malými zahradami různého 
zaměření – japonská, provensálská, sortimentová, divoká 
a stepní, nechyběly vodní plochy a potůčky. Každý si přišel 
na své a byl spokojený. Odpoledne jsme navštívili Květnou 
zahradu a zámek, zapsané na seznamu světového 
dědictví UNESCO. Přenesli se do historie a minulosti, 
všemu vévodily krásné reprezentační sály a komnaty. 

Plný autobus spokojených účastníků – 
zahrádkářů, milovníků přírody a historie, se v podvečer 
navrátil domů. 
 

 
 

Zahrádkáři Boleradice 
 
 

Zahrádkáři Boleradice 
 

nabízí široké veřejnosti pro letní a podzimní 
sezonu: 
 
SUŠENÍ OVOCE  
- drobného ovoce, meruněk, jablek, hrušek, švestek 
 
MOŠTOVÁNÍ OVOCE  
- jablek 
 

Využijte této možnosti. Zpracujte své ovoce. Bližší 
informace a objednávky u správce zpracovny pana 
Jaroslava Šillera na mobilu: 607 940 864. 

 
Zahrádkáři Boleradice 

 
 

Za jarní inspirací do Boleradic 
 

V neděli 29. 3. 2015 se konala v sále Městyse 
inspirace pro všechny, kteří mají rádi jaro, velikonoce, 
dobrou domácí kuchyni a netradiční sladké a slané 
bezlepkové zákusky. 

Byla k vidění expozice Teddy králíčků a morčat, 
obrazy od bratrů Novotných, jarní květinové vazby, 
zdobená vajíčka a malované perníčky, speciality ze 
špenátu a jiné. 
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Děti z naší ZŠ a MŠ se představily v tanečním a 
hudebním pásmu. Také byla vyhlášena kulinářská soutěž, 
ve které bylo 18 vzorků. Každý mohl svým hlasem 
ohodnotit ten nejlepší pokrm. Dopadlo vše dobře, prázdné 
talíře byly  toho důkazem. 

 
Krásné hodnotné ceny od našich sponzorů si domů 

odnesly tyto výherkyně: 
 
- Jitka Stehlíková – Medové řezy 

 
- Lucie Korábová – Fialkové sušenky 

 
- Jitka Nádeníčková – Zmrzlé koláče 

 

 
 

Tímto si dovolím poděkovat všem za přinesené 
dobroty a budeme se těšit na další „klání“. K poslechu 
zahrála cimbálová muzika STRUNKA. 

 

 
 

Jitka Zoubková 
 

Nová otevírací doba  
prodejny COOP Jednota 

 

Po  6.00 - 17.00 
Út   6.00 - 17.00 
St   6.00 - 17.00 
Čt   6.00 - 17.00 
Pá  6.00 - 17.00 
So  6.00 - 11.00 
Ne  7.00 - 10.00 

 
 
 

Rybářské závody 2015 
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Jánské hody 2015 
 

Boleradští  stárci, starky a chasa Vás srdečně 
zvou na Jánské hody, které se budou konat od pátku 26. 
do neděle 28. 6. 2015. K tanci a poslechu Vám bude hrát 
CM sourozenců Osičkových z Velkých Bílovic a DH 
Lácaranka z Kobylí. 
 
Program hodů: 
 
PÁTEK 26.6. 
Stavění máje v 18:00 hod. 
CM sourozenců Osičkových ve 20:00 hod. 
Občerstvení zajištěno. 
 
SOBOTA 27.6. 
Průvod obcí od 1. starky ve 14:30 hod. 
Tradiční Moravská beseda v 17:00 hod. 
Večerní zábava začátek ve 20 hod.  
K tanci a poslechu hraje dechová hudba Lácaranka. 
 
NEDĚLE 22.6. 
Požehnání v kostele v 14:30 hod. 
Průvod obcí od kostela 
Zavádka v 17:00 hod. 
Večerní zábava začátek ve 20 hod.  
K tanci a poslechu hraje dechová hudba Lácaranka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stárci a starky: 
 
1. Viktor Palán - Sabina Straková 
2. Tomáš Hos - Anna Křižáková 
3. Daniel Soukup - Aneta Praxová 
4. Daniel Hřib - Gabriela Praxová 
 
Krojovaná chasa: 
 
5. Karel Otřísal - Magdaléna Straková 
6. Vítek Soukup - Kristýna Němcová 
7. Vojtěch Pražák - Aneta Horáková 
8. David Zimolka - Anna Veselá 
9. Jindřich Demela - Kateřina Zimolková 
10. Vojtěch Chalupa - Ludmila Klimešová 
11. Jakub Stehlík - Lucie Jíšová 
12. Jakub Koráb - Tereza Kabelová 
13. Přemysl Pelikán - Joana Wamserová 
14. Kryštof Dufek - Lucie Klimešová 
15. Vladimír Vodák - Terezie Langová 
16. Aleš Víteček - Veronika Šillerová 
17. Jiří Soukop - Šárka Hosová 
18. Martin Horák - Tereza Grandičová 
 
Sklepníci: 
 
Michal Novotný, Daniel Marinč, Martin Reiter 

 
 

Sabina Straková, Viktor Palán 
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Uzávěrka pro II. číslo zpravodaje bude 21. 8. 2015 

 
II. číslo zpravodaje vyjde 1. 9. 2015 

 
 
 

Své příspěvky zasílejte na adresu matel62@seznam.cz 
nebo na Úřad městyse. 

Aktuální informace, kalendář akcí a velké množství 
fotografií najdete na internetu na adrese: 

www.boleradice.cz 
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