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Advent 
 

Advent uzavírá podzimní období a je dobou očekávání příchodu 
Vánoc. V tomto čase mnozí z nás doma uklízí, pečou a především 
nakupují. Adventní období trvající 4 týdny by však nemělo být pouze 
dobou nákupů a shonu, ale především dobou zklidnění, ztišení a 
očekávání. Na začátku adventního období, které letos připadá na 29. 
listopadu bychom neměli zapomenout na adventní věnec. Tato tradice je 
stará již 150 let a první adventní věnec měl podobu velkého dřevěného 
kola od vozu. Byl zavěšený ze stropu a na něm byly upevněny 4 velké 
svíce a 19 malých červených svíček. Každý den do Štědrého dne se 
zapálila  jedna svíčka, v neděli bílá a v ostatní dny červená. Kruhovitý tvar 
symbolizuje věčnost  a nekonečnou cestu slunce. Tradice adventních 
věnců se dochovala dodnes v podobě různě zdobených věnců se 4 svíčkami, které připomínají 4 týdny do 
Štědrého dne. První svíčka na věnci symbolizuje Naději, druhá Mír, třetí Přátelství a čtvrtá Lásku. 

 
 
S adventním obdobím je spojeno mnoho tradic, zvyků, svátků a pranostik. 

Jedním z nejznámějších zvyků je trhání "Barborky", což jsou třešňové větvičky..4. 
prosince, kdy si připomínáme svátek sv. Barbory, dejte třešňové větvičky do vázy s 
vodou a na Štědrý den vám budou domov zdobit sněhově bílé třešňové květy. Podle 
starých tradic znamenala rozkvetlá třešňová větvička na Štědrý den štěstí do domu a 
příchod vdavků. 

 
 
6. prosince slavíme svátek sv. Mikuláše, který je patronem všech dětí a 

námořníků, převozníků i rybářů. 13. prosince slaví svůj svátek Lucie, která podle 
známé pranostiky noci upije, ale dne nepřidá. V dnešní době už se tato pranostika nezakládá na pravdě, protože 
se vztahovala k zimnímu slunovratu podle starého juliánského kalendáře. Lucie je symbolem čistoty a patří k 
nejuznávanějším světicím. 

 
 
Dalším předvánočním zvykem je darování jmelí. Větvička 

zeleného jmelí by o Vánocích neměla chybět v žádné domácnosti, neboť 
přináší rodině štěstí, lásku a ochranu před nemocemi. Čím více je bílých 
kuliček na jmelí, tím více štěstí rodinu v příštím roce potká. Podle staré 
legendy mělo jmelí podobu stromu, ze kterého Josef vyřezal kolébku pro 
Ježíška. O 33 let později Římané strom porazili a vyřezali z něj kříž, na 
kterém Ježíše ukřižovali. Strom poté uschnul a dnes se již objevuje 
pouze v malých keřících na stromech. 

 
 
Snad nikdo si nedovede představit Štědrý den bez vánočního 

stromečku. První vánoční stromeček se v Čechách rozsvítil v roce 1812 v 
Praze. O 30 let později se stromečky prodávaly již běžně, avšak dovolit si 
je mohly jen nejbohatší rodiny. První stromky byly zavěšovány špičkou ke 
stropu i špičkou dolů. Ke zdobení se používalo pečivo, sušené ovoce, 
dřevěné ozdoby i ořechy. Vánoční stromeček symbolizuje ochranu před 
vším zlým a větve jehličnanu se staly symbolem věčného života. Po 
Štědrém dni následuje Boží hod vánoční, který je v křesťanství 
označován jako den narození Páně. V dřívějších dobách tímto dnem 
začínal kalendářní rok, který se u nás používal do 15. století a v Německu 
až do 16.století. Na Boží hod vánoční by nikdo neměl pracovat a všichni 
by si měli užívat Vánočních svátků a pohody. Svátek sv. Štěpána 26. 
prosince uzavírá vánoční svátky.  

 
 

 
Marta Korábová, kronikářka 
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Zprávy z radnice 
 

 
Vážení spoluobčané, milí čtenáři, 

 

nastává čas Vánoc a hlavně díky dětem do 
našich domovů a do našich srdcí vstupuje jejich kouzlo. 
Vánoce znamenají pro většinu z nás nejkrásnější čas v 
roce. U štědrovečerního stolu se sejde celá rodina, 
všichni mají na sebe víc času, těší se na dobré jídlo, 
pohádky v televizi a spolu s dětmi prožívají radost nad 
dárky u rozzářeného vánočního stromečku. Období vánoc 
předchází advent, který by měl být obdobím přemýšlení o 
nastávajícím vánočním čase, o sobě samém, kdy si 
máme udělat čas na rodinu a přátele. Počátkem adventní 
doby se stalo pěkným zvykem, že se všichni společně 
setkáváme při rozsvěcení vánočního stromu a na 
tradičních adventních a vánočních akcích doprovázených 
i vystoupením našich dětí.  Tím se alespoň část z nás, 
místo předvánočního shonu a nakupování, věnuje 
setkávání se svými sousedy, přáteli a známými.  

Milí spoluobčané, chci Vám poděkovat za 
všechny Vaše připomínky, názory i kritiku, které pomáhají 
zlepšovat naši práci. Stejně tak chci poděkovat za to, že 
Vám není lhostejné, v jakém prostředí žijeme! Mé 
poděkování patří jako každoročně všem spolkům a 
zájmovým sdružením za jejich práci ve prospěch naší 
obce. Přeji Vám krásné a veselé svátky plné lásky, 
domácí pohody a splněných přání. Zároveň Vám do 
nového roku přeji jménem svým, ale i jménem celé rady a 
zastupitelstva městyse všechno nejlepší, hodně štěstí, 
zdraví, osobních i pracovních úspěchů. 

 
Bohuslav Barek, starosta 

 
 

Společenská rubrika  
Říjen – Prosinec 2015 

 
70 let Vlastislav Sedláček, Boleradice 78 

Marie Urbánková, Boleradice 21 
82 let Eduard Stehlík, Boleradice 184 
85 let Božena Stehlíková, Boleradice 122 
86 let Štěpánka Novotňáková, Boleradice 392 

Jan Soukop, Boleradice 8 
87 let František Povolný, Boleradice 21 

Marie Rathouská, Boleradice 124 
90 let Marie Rusmanová, Boleradice 329 
96 let Hedvika Kučerová, Boleradice 65 
 

 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších 

let! 
 

Eva Glozová, matrikářka 

Obecní restaurace 
 

Co dále s obecní restaurací? Touto nelehkou 
otázkou se zabývá rada městyse a celé zastupitelstvo již 
několik měsíců. Kvalita služeb restaurace, jak mnozí 
návštěvníci pocítili, byla v posledních letech neustále 
kritizována nejen ze strany Vás, občanů Boleradic, kteří 
jste byli denními konzumenty, ale také od návštěvníků, 
kteří do naší obce zavítali. Jednoduše říci „pronajmeme to 
někomu jinému“ ovšem také nejde. Obec jako správce 
veřejného majetku musí na vše vyhlásit veřejný záměr a 
uspořádat výběrové řízení. Na co ale vyhlásit záměr? Na 
vybydlené prostory, které po 10-ti letech provozu a 
minimálních investicích do údržby budovy a zařízení, jsou 
ve zdevastovaném a hygienicky nevyhovujícím stavu?  

 

 
 

Také zařízení, které bylo částečně majetkem 
bývalého nájemce a částečně pronajato od různých 
dodavatelských firem bylo rozebráno a odvezeno. Co tedy 
pronajmout? Prázdné prostory, do kterých bude muset 
nový nájemce vložit finanční prostředky dosahující 
bezmála částky dva miliony korun? Před deseti lety řešilo 
tehdejší zastupitelstvo obdobný problém, v rámci 
vyhlášeného záměru se našel pouze jeden zájemce, který 
do této restaurace vložil poloviční částku, než která byla 
v tehdejší době vypsána a která mu byla ještě následně 
z nájmu odečtena. Vzhledem k předešlým zkušenostem 
muselo zastupitelstvo vyřešit opravdu nelehký úkol. Jakou 
cestou se vydat! Investovat do opravy budovy a vybavení 
za zvýšenou cenu nájmu? Nebo prostory pronajmout za 
současnou nízkou cenu a nechat vše v rukou nového 
nájemce? Rozhodnuto nakonec bylo o investici 1,5 mil. Kč 
do rekonstrukce tohoto zařízení. Ač se tato částka může 
zdát vysoká, je nutné podotknout, že jen zařízení pro 
provoz kuchyně a baru bylo na základě projektu oceněno 
na 2 mil. Kč a to bez stavebních úprav, které vyžadují 
současné hygienické normy. Tuto částku se nakonec 
podařilo na základě vyřazení některých méně důležitých 
částí kuchyně snížit. Uskutečněná veřejná soutěž, která 
byla na zařízení vypsána, přinesla také nemalé úspory 
použitelné pro další nutné opravy a stavební práce ve 
všech prostorách restaurace.  

Vážení spoluobčané, předešlá fakta, která jsem 
zde zmínil, nebyla uvedena z důvodu kritiky nájemce nebo 
pošpinění předešlých rozhodnutí, ale odůvodněním částky 
25 tis. Kč měsíčně, uvedené v záměru na pronájem. Tato 
částka, mnohými tolik diskutovaná a kritizovaná, byla 
stanovena právě na základě potřebné investice rozpočtené 
do životnosti jednotlivého zařízení a také na základě 
předchozích zkušeností. Bohužel k tomuto záměru se 
nikdo nepřihlásil. Zdali to bylo požadovanou výší nájmu a 



POLEHRAD  –  ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC                                      PROSINEC  2015 

Strana 4 

nebo pouze nezájmem o provozování hostinské činnosti 
v ekonomicky příznivé době se lze jen dohadovat. Jedno 
jisté je. Není možné, aby byla z obecních prostředků 
snížením částky za nájem dotována soukromá 
společnost, i kdyby to bylo myšleno v dobré víře.  
 

 
 
Všichni, kteří používáme veřejné (obecní) prostředky, se 
musíme chovat s péčí řádného hospodáře. Tak praví 
zákon i selský rozum. Věřte mi, že mi není milé dozvídat 
se o zaručeně nekalých praktikách, které mají za úkol 
upřednostňovat některé varianty provozování obecní 
restaurace. Nevím, zdali někdo s těch, kteří takovéto 
zvěsti pouštějí do světa, si rád přidělává více práce. Za 
sebe a věřím, že i za členy rady a zastupitelstva městyse 
mohu říct, že si na nedostatek práce nemůžeme stěžovat. 
Kroky, které proto navrhujeme, jsou jen logickým 
vyústěním stavu, jak dále naložit s obecním majetkem, 
aby nechátral a nebyl opět bezohledně devastován. 
Obecní společnost Služby Boleradice s.r.o., kterou se 
rozhodlo zastupitelstvo městyse založit za účelem 
provozování restaurace, bude mít nelehký úkol. 
Provozovat restauraci s nabídkou kvalitního servisu nejen 
pro domácí hosty, ale i návštěvníky, kteří k nám zavítají 
třeba jako turisté ubytovaní v pensionu, či v některém 
z místních sklepů, nebo při návštěvách kulturních či jiných 
akcí.  

Vážení spoluobčané a čtenáři, dalo by se ještě 
dlouho podrobně psát o všech opravách, které je nutné 
před znovuotevřením restaurace provést. Smyslem tohoto 
článku však bylo pouze objasnit a zprůhlednit fakta, která 
byla podkladem pro rozhodování zastupitelů. Věřím, že se 
nakonec vše povede uvést do chodu a investice použité 
do oprav tohoto zařízení budou vynaloženy účelně. Za 
komplikace vzniklé v důsledku rekonstrukce se předem 
omlouváme.   

 
Bohuslav Barek, starosta 

 

 

Kanalizace Pekelná 
 

Začátkem letošního podzimu bylo přikročeno 
k rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici Pekelná. Tato 
akce byla vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na 
bezpečnost již více než nutná. Neustále vytékající voda 
ze svodů nemovitostí byla problémem, který neustále 
řešíme i v jiných ulicích naší obce. Je nutné míti na 
paměti, že případné škody, které vznikají a nebo mohou 
vzniknout, ať už na zdraví pohybujících se chodců nebo 
vozidel, jdou na vrub majitele komunikace a následně i 
nemovitosti, ze které voda vytéká. Podle zákona je každý 

majitel nemovitosti povinen likvidovat odpadní vody na 
svém pozemku. V případě vybudované dešťové kanalizace 
je pak možné se souhlasem obce napojit tyto vody do 
kanalizace. Abychom toto umožnili i obyvatelům ulice 
Pekelná, bylo v rámci akce položeno nové plastové 
potrubí, zřízeny a napojeny přípojky jednotlivých 
nemovitostí a vybudovány uliční vpusti. Věřím, že 
vybudovaná kanalizace splní svůj účel a přispěje k větší 
bezpečnosti v této lokalitě.   

 

 
 

Bohuslav Barek, starosta 
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Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva 
městyse Boleradice konaného dne 

22.10.2015 

 
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 
 
Volí: 
 

 komisi návrhovou ve složení: Ing. Jiří Zajíc, Ing. František 
Koráb, Stanislav Omasta 

 člena Výboru kontrolního p. Jiřího Machače 

 předsedu Výboru kontrolního p. Jana Korába 
 
Schvaluje: 
 

 program dnešního zasedání ZM 

 ověřovatele zápisu: p. Milan Novotný, p. Jiří Jambor 

 poskytnutí odměny nově zvolenému předsedovi 
kontrolního výboru od 22.10.2015 dle přílohy o 
poskytování odměn schválené ZM dne 18.12.2014 

 rozpočtová opatření č. 6 a 7/2015, která provedla RM a č. 
8/2015 

 prodej pozemku p.č. 3482/4 o výměře 366 m2 v k.ú. 
Boleradice zapsaném na LV 10001 dle GP č. 737-
181/2015 za cenu 40 Kč/m2 panu Ivanu Lopatářovi, 
Boleradice 358 

 
Pověřuje: 
 

 starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 
3482/4 o výměře 366 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na 
LV 10001 dle GP č. 737-181/2015 za cenu 40 Kč/m2 s 
panem Ivanem Lopatářem, Boleradice 358 

 
Souhlasí: 
 

 s provedením rekonstrukce obecní restaurace ve výši 1,5 
mil. Kč 

 
Nesouhlasí: 
 

 se snížením kupní ceny pozemků p.č. 206/3 a p.č. 206/11 
v k.ú. Boleradice 

 
Ukládá: 
 

 RM – připravit podklady pro možné založení společnosti 
obcí, za účelem provozování restaurace, do nejbližšího 
zasedání ZM 

 
Stanoví: 
 

 že volba člena a předsedy Výboru kontrolního na dnešním 
zasedání proběhne aklamací 

 předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva 
městyse na 3.12.2015 

 

Bohuslav Barek 

 

 
Upozornění 

Upozorňujeme občany, že v souvislosti s novelou 
zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech 
bude ve dnech 24. prosince až 31. prosince 2015 odstávka 
systému pro nabírání žádostí a předávání občanských 
průkazů a cestovních dokladů. 

Podávat žádosti o vydání občanského průkazu a 
cestovního pasu a vyzvedávat vyrobené doklady bude 
možné na MěÚ Hustopeče nejpozději do 23. 12. 2015 
včetně! 

Eva Glozová 

 

 
 

Výměna průkazek pro osoby se 
zdravotním postižením 

 
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných 

průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů 
mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu za nový 
průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 
1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z 
vlastnictví průkazu vyplývají. 

Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky 
obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Tento typ 
průkazu je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho 
padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP. 
Všechny tyto doklady jsou platné už jen do 31. 12. 2015. 
Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy OZP 
v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že výměna se týká 
přibližně 300 tisíc klientů, je ještě stále řada lidí, kteří se s 
žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli 
bychom tímto apelovat na klienty, aby nenechávali vše na 
poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve 
frontách na konci roku. 

Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba 
doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu 
podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 
45mm). Stejně jako při každých úředních jednáních, musí 
držitel průkazu také prokázat svou totožnost občanským 
průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 
1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby 
pouze doložili fotografii a podepsali příslušný formulář, 
který dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů 
mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly 
obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů 
OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 
12. 2013, musí před samotnou výměnou podat „Žádost o 
přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR 
průkaz v nové podobě vydat. 

 
Eva Glozová 

 

 
Tříkrálová sbírka 2016 

 
Tříkrálová sbírka v Boleradicích se uskuteční v 

první polovině měsíce ledna. Přesnější termín bude 
vyhlášen v místním rozhlase. 

 
Marie Klimešová 
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Škola 
 

 

Zprávičky ze školičky 

  
Hlásíme se s novými zprávami z naší školky. Uběhlo už 
čtvrt roku a možná někteří nevíte, co se ve školce událo. 
Tak stručně. 
V září jsme se odpoledne setkali s dětmi a jejich rodiči na 
dílně Bramboráček panáček. I když bylo letos dosti 
slunečno a sucho, brambory se k tvoření přeci jen našly, a 
tak mohla vzniknout kouzelná díla. Posuďte sami. 

 
 
 
Do školky také zavítala divadla se svými představeními. 
První představení bylo o Kocourovi v botách, které zahrál 
pan Radim Koráb. Není kocour jako kocour. Když umí 
mluvit a je dobrák, pomůže. Kocour pomohl svému 
chudému pánovi k hezké princezně a pěknému zámku 
svou chytrostí.  
 

 
 
 
Druhá pohádka byla o Zvířátkách a loupežnících. Jak 
hladová zvířátka opustila domov, v lese narazila na 
loupežníky, kteří se jich vyděsili, opustili lup a utekli pryč. 
Zvířátka donesla poklad domů a už se nemusela 
strachovat, že budou zase trpět hlady. Šťastné konce 
potěší. 

 
 
Předškoláci se vydali spolu se žáky školy do brněnského 
planetária a navštívili VIDA centrum. Centrum vědy nejen 
pro školáky. Na své si zde přijdou i dospělí. Každý 
návštěvník si zde může vyzkoušet pokusy s vodou, 
magnety, ale také i natáčení předpovědi počasí a mnoho 
dalšího. 
I letos jsme nabídli rodičům možnost preventivního 
vyšetření zraku dětí přímo ve školce, které provedlo 
zařízení Prima Vizus. Vyšetření probíhá příjemnou formou. 
Z obrazovky se totiž dívá kašpárek. Během krátké chvilky 
je hotovo. 
A co nás ještě do konce roku čeká? 
Vydáme se do místního divadla na pohádku – Když jde 
kůzle otevřít. Děti také vystoupí na adventní dílně 28. 11. 
2015 s krátkým pásmem. A už také začneme s básničkami 
či písničkami k Mikuláši. To pro jistotu, kdyby bylo v 
některých případech 4. 12. 2015 potřeba slib Mikuláši a 
jeho doprovodu ve školce něčím potvrdit. V neděli 13. 12. 
2015 vystoupí děti také ještě na tradičním vánočním 
jarmarku ve škole, tak se přijďte podívat. 
Až tohle všechno zvládneme, budou za dveřmi Vánoce a 
nový rok 2016. Přeji vám radostné Vánoce a v novém roce 
zdraví, štěstí, pohodu, klid a mír. 

 
Martina Hausnerová 

 

 

Čtenářské dílny v ZŠ 

 
V letošním školním roce naše škola podala 

projekt Jazyková tvořivost a získala prostředky na 
financování výuky Čtenářských dílen v rámci „Výzvy 56“, 
kde se zapojila do aktivity „Čtenářské dílny jako prostředek 
ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti“. 

Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru 
Český jazyk a literatura slouží ke zvýšení zájmu 
o čtenářství, zlepšení čtenářské gramotnosti a podporuje 
a rozvíjí individuální schopnosti žáků a jejich čtenářské 
aktivity. 

Z prostředků získaných z dotace byly nakoupeny 
vhodné knihy do školní knihovny, bude financováno 
školení pedagogů na toto téma a žáci navštíví divadelní 
seminář. V rámci projektu se také uskutečnily jazykové 
kurzy v zahraničí a studijní pobyty na zahraničních 
školách.  

Provoz školní knihovny byl tedy inovován. Žáci si 
mohou knihy půjčovat domů každou středu před začátkem 
vyučování (od 7.40 do 8 hodin). V tomto školním roce jsou 
čtenářské dílny realizovány ve druhém a třetím ročníku. 
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Co to vlastně čtenářská dílna je? 

 
Čtenářská dílna je především vyučovací metoda, 

která zahrnuje ve větší míře tiché čtení, ale také 
zdůrazňuje skupinové sdílení myšlenek a reakcí na text, 
a to systematickými, propracovanými postupy. 

Nestačí se naučit číst, naším cílem je, aby se 
žáci naučili číst přemýšlivě a pro radost. Každý žák by měl 
mít po ruce knihu, kterou si sám pro čtení zvolil. Děti se 
učí zapisovat a pořizovat si osobní záznamy z četby, 
sdílet se spolužáky bezprostřední zážitky a zkušenosti 
z četby, formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory 
a prezentovat přečtené knihy. 
 

Eva Fraňková 
 

 

Sport v základní škole 

 
Jako každý školní rok, tak i letos na podzve jsou 

součástí dění na škole i sportovní aktivity.  
Je již tradicí absolvovat u 2. a 3. tříd plavecký 

výcvik. Je důležité umět plavat, znát základní plavecké 
způsoby a plavání je součástí osnov tělesné výchovy. 
Nejlépe si vedli chlapci z 3. ročníku Petr Brablík, Táda 
Klimeš a Vašek Stehlík. Z 2. ročníku zase Lukáš Barek, 
Amálka Korábová a Nikolka Hausnerová. 
 

 
 

 
 

V průběhu podzimu ve škole proběhlo několik 
sportovních akcí – konkrétně míčových her a to vybíjená, 
malá kopaná a těsně před Vánocemi soutěž ve stolním 
tenisu. 

Aktivní pohyb není jen součástí tělesné výchovy a 
sportovního kroužku, ale i tanečního kroužku, který 
děvčata velmi ráda navštěvují. Je také zařazován do 
činnosti školní družiny. Nejsou to jen pravidelné vycházky 
a aktivity venku na hřišti či „plácku“, ale i aktivity zaměřené 
na turistiku a poznávání okolí. 

Zajímavým zpestřením byla účast na turnaji škol v 
hokejbalu v rámci Veletrhu sportu na výstavišti v Brně na 
začátku listopadu. Účastnili se ho žáci 4. a 3. ročníku. Z 
něj si kluci přivezli pěkný pamětní pohár. Všichni si 
zaslouží pochvalu – Boža Barek, Marek Vintrlík, Maťa 
Brychta, Ondra Málek, Petr Brablík a Kuba Cvan. 
 

 
 

V lednu nás čeká ještě soutěž ve šplhu. A i když 
letos nepořádáme lyžařský výcvik, protože bude škola v 
přírodě, jistě vyrazíme některý den lyžovat na svah do 
Němčiček. 

 
Pavel Kabela 

 

 

Doplňková činnost školy 

 
Ráda bych vás informovala o doplňkové  či 

hospodářské činnosti školy. Základní i mateřská škola, 
družina i školní jídelna jsou příspěvkové organizace a 
nevytvářejí tedy hospodářský zisk. Veškeré příspěvky 
státu, zřizovatele i rodičů jdou na provoz školy, platy 
pedagogů a školní pomůcky.  

Zřizovatel však může škole povolit doplňkovou 
činnost – u nás se jedná o možnost prodeje obědů(jídel) 
cizím strávníkům a o možnost pronájmu prostor škol. Škola 
také může provozovat drobný prodej – jarmarky, výstavky 
výrobků.  

Nejčastěji občané využívají nákup obědů ze 
školní jídelny. I když porce, které prodáváme, jsou 
normovány pro dospělé osoby a naše paní kuchařky jsou 
jistě štědré, nabídka jídel se řídí hlavní činností školy – 
tedy vařením pro děti a žáky. Zde se nám v poslední době 
dost projevuje tlak na zdravou a vyváženou stravu, 
nabídka je pestrá a zahrnuje i jídla, která jsou součástí 
moderní kuchyně. Někdy je tedy neobvyklá pro starší 
občany, ráda bych je však ujistila, že i nová jídla mohou 
být chutná a jistě nemohou nikomu uškodit. Přidám 
informaci o tom, že i hygiena, která sleduje obsahy 
jídelníčků, ba i výživové poradkyně nám jídelníčky 
pochválily a jejich připomínky byly pouze nepatrné. Navíc 
se stále věnujeme vzdělávání a osvětě v této oblasti a jistě 
se budeme snažit  vařit zdravou a moderní stravu.   
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Pronájem prostor využívají mnohé další 
organizace, spolky či jen zájmové skupiny občanů. Je 
možno domluvit se na pronájmu dlouhodobém – sportovní 
skupiny – i na krátkodobém pronájmu. Snažíme se, aby 
cena pronájmu byla přijatelná zejména pro neziskové 
skupiny, protože máme zájem využívat školu pro místní 
občany. Poplatky z pronájmu jsou kalkulovány na úhradu 
energií a další provoz školy. Podmínkou pronájmu je 
smluvní závazek o tom, že pronajaté prostory nebudou 
jakýmkoliv způsobem poškozeny a případné škody 
nájemce uhradí.  

 
Milena Emmerová 

 

 

Adventní zpráva o naší škole 

 
Školní rok se rozjel rychlým tempem a žáci se 

pustili do vzdělávání ze všech sil. Kromě základních 
předmětů se věnují i tzv. průřezovým tématům, tedy 
oblastem, které ukládá vzdělávací program MŠMT. Je to 
například výchova osobnostní a sociální. Té se věnují 
starší čtvrťáci v hodinách českého jazyka, kdy se učí 
etickou výchovu. Pravidelně také organizujeme etické 
dílny – výukové programy pro celou školu. Další oblast se 
nazývá výchova demokratického občana. My máme 
každý týden celoškolní shromáždění, kde probíráme život 
ve škole, svoje připomínky a tam si můžeme problémy 
vyjasnit. Otázce multikulturní se věnujeme v projektových 
dnech, letos to budou například Vánoční tradice 
v legendách. Žáci si uvědomují různorodost světa kolem 
nás a upevňují si vztah k demokratickým hodnotám. Aby 
vždy věděli, kde jsou jejich kořeny, podporujeme národní 
tradice – adventními akcemi, nácvikem lidových písní, 
tanců, koled. Pro děti je přitažlivé učit se zpívat písničky, 
které si pak mohou zazpívat s rodiči u stromečku. Také 
vyrábění v pracovních činnostech dostává jinou motivaci, 
když mohu svůj výrobek vystavit na jarmarku a zkusit, zda 
se bude líbit kupujícím. Dalším tématem je 
environmentální výchova. Velký díl práce zastanou děti 
z Ekotýmu, ale také ostatní žáci nám pomáhají a 
spolupracují. Oslavili jsme 10. výročí Ekoškol v České 
republice. Sestavili jsme náš nový Ekokodex – pravidla, 
jak bychom se měli chovat šetrně k přírodě. V souvislosti 
s tím nás mrzí, že nám někteří rodiče parkují svými auty 
až pod okny školy. Je to nejen nebezpečné, ale také si 
říkáme, zda by těch pár schodů z parkoviště pod školou 
nešlo vyběhnout. Nejde o rodiče, je to spíš špatný příklad 
dětem – již od malička jsou vedeny k pohodlnosti. Jak je 
pak učit, že dopravní znečištění je závažné a když to není 
nutné, mohou chodit pěšky?  

Pro veřejnost jsme v tomto období připravili 
několik akcí. Na zahájení školního roku přišlo mnoho 
hostů, stejně tak i na plenární schůzku rodičů v září.  
V říjnu zahájily činnost zájmové kroužky, jedním z nich je i 
kroužek keramiky pro rodiče a děti. Tyto Tvořivé dílny se 
mohou uskutečnit díky příspěvku z projektu Era pomáhá 
regionům. Získali jsme 68 000, Kč, nakoupili novou pec, 
výtvarné pomůcky, materiál a také uhradíme spotřebu 
elektrické energie.  

Rodiče a další zájemci navštívili v listopadu Den 
otevřených dveří. Mohli se podívat ke svým dětem do 
vyučování a poté si prohlédnout výstavku ptactva jižní 
Moravy. Paní kuchařky a děti nachystaly občerstvení, tak 
si všichni i pochutnali. V tvořivých dílničkách pak vyráběli 
výrobky z papíru a hlíny.   

V adventním období děti ze školy podpoří 
Adventní dílny, pořádané Nedánovem v obecním sále. Je 

připraveno pásmo vánočních písniček a koled. Mateřská 
škola nechá přijít také Mikuláše a čertíka s andělem za 
dětmi, snad nebude moc slziček a strachu. A již je tu 
Vánoční jarmark – tentokrát v divadle, akce, na kterou se 
chystáme s očekáváním, že potěšíme svoje rodiče a celou 
rodinu. Děti připravují vánoční scénky, pohádky, koledy i 
moderní vánoční písně, taneční vystoupení a hru na 
nástroje. Napečou pro rodiče perníčky, připraví 
občerstvení. A hlavně vyrobí nejrůznější výrobky, které by 
mohly potěšit v době Vánoc.  Na vánoční setkání se těší i 
zaměstnanci školy, mají zde možnost přátelsky si 
popovídat a zamyslet se nad uplynulým rokem. Ať je i ten 
následující rok k nám všem přívětivý, přináší radost a 
štěstí do všech domovů a společenství. Děkujeme všem 
přátelům a příznivcům i spolupracovníkům školy za jejich 
přízeň.  

 
Milena Emmerová 

 

 

Amadeus a úspěšné kloboucké 
klavíristky 

 

Mezinárodní klavírní soutěž Amadeus je určena 
dětem do 11 let, která vznikla z iniciativy dvou ředitelů 
brněnských ZUŠ pana Jaroslava Fuksy a paní Evy 
Chlebníčkové, jako vzpomínka na Wolfganga Amadea 
Mozarta, který v 11 letech koncertoval v brněnské Redutě. 
Letošního XXII. ročníku se v Besedním domě ve dnech od 
22. do 24. října zúčastnilo soutěže celkem 86 dětí z České 
republiky, Běloruska, Bulharska, Francie, Japonska, Litvy, 
Lotyšska, Maďarska, Makedonie, Malajsie, Moldavska, 
Německa, Polska, Rakousko, Rumunska, Ruska, 
Slovenska, Singapuru, Turecka a Ukrajiny. 

Základní uměleckou školu v Kloboukách u Brna 
reprezentovaly ve IV. kategorii v této soutěži 9-ti letá 
dvojčátka Eliška a Tereza Horákovy z Klobouk u Brna. 
Celkem v této kategorii soutěžilo 14 dětí, z toho jen 6 z 
České republiky. Eliška a Terezka se jako jediné podělily o 
krásné 2. místo. Eliška pak ještě obdržela jako jediná ze 
všech soutěžících zvláštní cenu poroty – Cenu za nejlepší 
interpretaci skladby W. A. Mozarta. Za jejich klavírními 
úspěchy stojí jejich paní učitelka Bc. Lenka Koudelková. 

 
 

 
 

Jindřich Demela, ředitel ZUŠ Klobouky u Brna 
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Mozart opět v Olomouci 
 

Mozart opět v Olomouci je název klavírní 
soutěže, která se vztahuje k období, kdy 11-tiletý Mozart 
koncertoval v Brně a Olomouci. Soutěžního klání se na 
ZUŠ Žerotín v Olomouci ve dnech 10. a 11. listopadu 
zúčastnilo celkem 94 dětí z celé České republiky.          
  ZUŠ v Kloboukách u Brna reprezentovaly 4 
dívky. Ve II. kategorii získala Veronika Herzánová ze třídy 
p. uč. Mgr. Jarmily Babáčkové 2. místo a Kamila 
Urbánková místo 1. Ve III. kat. Karolína Holásková získala 
2. místo a Aneta Horáková 1. místo a ještě získala cenu 
poroty za interpretaci skladby českého autora. Všechny tři 
jmenované navštěvují třídu p. uč. Bc. Lenky Koudelkové. 
 

 
 

Jindřich Demela, ředitel ZUŠ Klobouky u Brna 
 

 

Mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska 
v Brně pro klavírní dua 

 

V tomtéž týdnu jako soutěž v Olomouci, probíhal 
13. 11. na brněnské konzervatoři    1. ročník soutěže, 
pojmenované po Vlastimilu Lejskovi. Vlastimil Lejsek 
(1927-2010) byl pianista, skladatel, pedagog a zakladatel 
klavírního dua (se svou manželkou Věrou, roz. Královou). 
V tomto oboru byli oba u nás doslova průkopníky.  
 

                                         

Soutěže se zúčastnilo 14 dvojic z České a 
Slovenské republiky, Rakouska, Kazachstánu a Vietnamu. 
V nejmladší kategorii získaly 1. místo sestry Eliška a 
Tereza Horákovy a získaly ještě Cenu nejlepší české duo 
a Cenu za skladbu P. Ebena, Žádnyj neví jako já.  2. místo 
obsadili Pavla Nováková a Klára Horáková. Obě dvojice na 
soutěž připravila p. uč. Bc. Lenka Koudelková. 

 
Jindřich Demela, ředitel ZUŠ Klobouky u Brna 

 
 

 

Divadlo 
 

 

Vánoční romance v divadle 

 
Vážení přátelé, 
 

chcete se svátečně naladit v předvánočním čase? 
Jste milovníky hudby a romantické duše? Pokud 
odpovídáte alespoň na jednu z otázek kladně, přijměte 
pozvání do divadla v Boleradicích. V sobotu 12. prosince 
od 19,30 hod. uvádíme operní recitál Elišky Weissové 
nazvaný VÁNOČNÍ ROMANCE. 

 
Z programu koncertu: 

 

SCHUBERT: AVE MARIA  
GOUNOD: AVE MARIA  
MASCAGNI: AVE MARIA  
GOUNOD: PARCE DOMINE  
BIZET: AGNUS DEI  
STRADELLA: PIETTA SIGNORE  
HANDEL: LASCA CHIO  
PIANGA GIORDANI: CARO MIO BEN  
VERDI: NABUCCO-ARIE FENENY  
DVOŘÁK: BIBLICKÉ PÍSNĚ, KÉŽ DUCH MŮJ SÁM 

 
POEZIE: JAN SKÁCEL, JAN NERUDA, MELODRAMA 
ROMANCE ŠTĚDROVEČERNÍ 

 
Pěvkyni doprovodí na klavír Linda Winterová a 

Miroslav Dvořák přednese verše Jana Nerudy a Jana 
Skácela. 

Vstupenky si můžete koupit v předprodeji v 
divadle každý pátek od 18 do 19 hod., rezervovat na 
www.boleradice-divadlo.cz, nebo telefonicky na 723 
666 153. 

 
Na shledanou v divadle! Těšíme se na vás. 
 

Iva Kahounová 
 
 
 

XXII. Divadelní bál aneb Elegantní 19. 
století 

  
V sobotu 6. února 2016 pořádá DS bratří Mrštíků 

Boleradice už 22. divadelní bál. 
Jako obvykle bude k tanci hrát oblíbený Salónní 

orchestr z Brna. Při líbezných melodiích smyčcového 
orchestru se můžete odreagovat od každodenních starostí, 
cítit se na několik hodin naprosto nevšedně, navíc máte 
možnost pokusit se oživit zapomenuté kroky standartních i 
latinsko-amerických tanců. Že nemáte co oživovat? 
Nevadí. Polku a valčík umíte, o waltzu a tangu máte 
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alespoň představu. A jako většina ostatních návštěvníků 
plesu, můžete na všechny neznámé rytmy libovolně tvořit 
taneční kreace, které možná překvapí i vás samotné… 
Koneckonců, chystáte se přece na bál divadelní. A ten si 
improvizaci a kreativitu přímo žádá! 

Přece jen nechcete riskovat svoji dobrou pověst 
a pošlapat partnerce či partnerovi nohy? Přijďte i tak. 
Můžete sedět, poslouchat hudbu, sledovat program. 
Tentokrát v něm poprvé u nás vystoupí Spolek 
elegantních dam z Brna. Uvidíte předtančení v 
krinolínách, módní přehlídku 19. století, přehlídku 
dobového prádla i kankán … Členové divadelního spolku 
do programu vstoupí samozřejmě také. Pokud jste 
zvědaví jak, přijďte na divadelní bál! 

Vstupenky je možné rezervovat od 1. prosince v 
pokladně divadla nebo na e-mailu: 
akcedivadla@gmail.com 

 
Iva Kahounová 

 

 

Divadlo Boleradice 
Program Prosinec - Únor 

  
6. 12. neděle  

15:00 Divá Bára DS bratří Mrštíků Boleradice 
 
12. 12. sobota  

19:30 Vánoční romance Eliška Weissová 
 
8. 1. pátek  

19:30 Divá Bára DS bratří Mrštíků Boleradice 
 
10. 1. neděle  

15:00 Káťa a Škubánek Divadlo Věž Brno 
 
10. 1. neděle  

17:00 Káťa a Škubánek Divadlo Věž Brno 
 
15. 1. pátek  

19:30 Divá Bára DS bratří Mrštíků Boleradice 
 
16. 1. sobota  

19:30 Prima sezóna Divadelní studio„V“ Brno 
 
13. 2. sobota  

19:30 V rytmu tanga Divadelní spolek VICENA Ústí                     
          nad Orlicí 
 

Vstupenky je možné koupit v předprodeji v 
divadle každý pátek od 18 do 19 hod., rezervovat na 
www.boleradice-divadlo.cz, nebo telefonicky na 723 666 
153. 

 
Iva Kahounová 

 

 

Krásný zážitek 

 
V pátek 27.listopadu přijel do Boleradice pěvecký 

sbor Gaudium, který působí při Gymnáziu Mikulov. 
Přiznám se, že na koncert jsem šel s jistými obavami. 
Koncert byl ohlášen jako adventní, ale ve výčtu skladeb 
byly většinou písně spíše "světské". Navíc většina z nich v 
původní, tedy anglické verzi. Trošku jsem se obával, zdali 
naše( poněkud konzervativní) publikum tento program 
přijme. 

Moje obavy se však už od začátku koncertu 
ukázaly jako liché. Po úvodním slově  ředitele gymnázia 
pana Dr. Svobody pohladily přítomné diváky  nádherné , 
světově proslulé melodie skladatelů Boyce, Webbera , 
Cohena a Bernsteina.  Zvláště Webberova píseň Pie Jesu 
s nádherným duetem sólistek souboru diváky opravdu 
nadchla. A následovaly další skladby např. v podání 
účastníka soutěže " Česko - Slovensko má talent" V 
Hondla. A že talent mají i pedagogové mikulovského 
gymnázia nám dokázal v sólovém vystoupení pan učitel 
Růžička. Následoval blok dalších krásných melodií a na 
závěr dvě krásné české koledy a Šťastné vánoce ( Happy 
Christmas) nezapomenutelného Johna Lennona. Gaudium 
nám připravilo opravdu působivý  zážitek. Pan ředitel může 
být právem hrdý, že zdi jeho gymnázia ukrývají takový 
skvost! 

Spokojení diváci se rozcházeli domů a mě 
mimoděk vytanuly dvě otázky: 

 
- toto že je ona nezvedená mládež, která tráví volný čas u 

svých počítačů, kouří trávu a chová se nemožně? Nebo je 
něco jinak!? 

 
- kdepak byly v pátek občané naší vyhlášené kulturní obce? 

Že by byl v TV nějaký nový seriál? (Podstatnou část 
publika totiž tvořili   návštěvníci z okolních obcí). 

 
Jan Koráb 

 
 

 

Historie 
 

 

Výročí a zajímavosti v roce 2016 
 

 885 let od první písemné zmínky o Boleradicích roku 1131 

 480 let od zničení a zpustnutí hradu roku 1536 

 395 let od konce panství pánů z Víckova v roce 1621 

 285 let od potvrzení výročních trhů císařem Karlem IV. v 
roce 1731 

 185 let od přeložení hřbitova od kostela za vesnici v roce 
1831 

 140 let od vybudování silnice Hustopeče - Klobouky v roce 
1876 

 120 let od založení hasičské jednoty v Boleradicích v roce 
1896 

 115 let od narození Víta Příkaského v roce 1901 

 110 let od příchodu učitele Františka Nováka do Boleradic 
v roce 1906 

 90 let od založení kroniky Boleradic kronikářem Janem 
Stehlíkem v roce 1926 

 80 let od úmrtí kronikáře Jana Stehlíka v roce 1936 

 75 let  od založení vinařského spolku Besídka v roce 1941 

 65 let od zřízení zdravotnického střediska v roce 1951 

 55 let od vybudování první autobusové čekárny v 
Boleradicích v roce 1961 

 40 let od vybudování nového pohostinství v roce 1976 

 25 let od vybudování nákupního střediska Jednoty v roce 
1991 

 20 let od dobudování krčku na radnici v roce 1996 

 15 let od ustavující schůze Jednoty  Orla v roce 2001 
 

 
Marta Korábová, kronikářka 
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Připomínáme si… 
 

Článek, kterým si obyvatelé Telče připoměli 
100té výročí úmrtí Františka Nováka. 

 

Z Telčských listů ( vydáno 10.října 2015) 

 
Před sto lety zemřel spisovatel František Novák. 

25. října 1915 zemřel v jihomoravských Boleradicích 
tamní řídící učitel František Novák. Telčský rodák (8. října 
1867) a absolvent zdejší reálky (1885) byl ve své době 
uznávaným autorem řady literárních prací, drobných 
povídek, básní, ale i románů. Pravidelně přispíval do řady 
novin. V roce 1912 patřil mezi zakládající členy 
Moravského kola spisovatelů. Podstatnou část svého díla 
věnoval místům svého učitelského působení na jižní 
Moravě (Podivín, Velké Bílovice, Moutnice ad.). Od roku 
1906 až do své předčasné smrti byl ředitelem školy v 
Boleradicích u Břeclavi, kde je také pochován. Zde 
požíval mimořádné úcty, o čemž svědčí jak jeho 
udržovaný hrob, tak pamětní deska na zdejší škole. Přítel 
bratří Mrštíků byl v dobových referátech označován jako 
povídkář již- ní Moravy. Rodnému kraji na Vysočině 
věnoval sbírku povídek Domácí kraj, která vyšla s 
ilustracemi dalšího významného Telčana, 
spoluzakladatele Lidové malírny Hynka Janků, v roce 
1914. Dodnes je v nabídce městské knihovny. Ta také 
připomene výročí Františka Nováka malou výstavkou.  

 

 
Rodný dům Františka Nováka v Zachariášově ulici. 

 
Oldřich Zadražil, redaktor Telčských listů 

 
 
 
 

 

 

100. výročí úmrtí učitele Františka 
Nováka 

 
25. října jsme si připomněli 100. výročí úmrtí 

učitele a spisovatele Františka Nováka.  
 

 
 

K tomuto výročí obecní knihovna Boleradice 
uspořádala vzpomínkové odpoledne, na kterém jsme 
slyšeli pásmo ukázek z jeho tvorby v podání místních 
ochotníků. Návštěvníci si prohlédli výstavku dokumentů o 
životě Františka Nováka. Celým odpolednem provázela 
cimbálová muzika Strunka. 

 
 

Marta Korábová, kronikářka 
 
 
 

Listy z kalendáře 

 

 
Organizované včelařství u nás letos dosáhlo 110 

let svého trvání. Léta se včelaři domnívali, že Včelařský 
spolek Boleradice a okolí vznikl v r. 1928. Před tím se 
sdružovali v Mrštíkově včelařském spolku v Divákách. Pak 
se zjistilo, že v roce 1907 se u nás konala ustavující 
schůze včelařského spolku bývalého soudního okresu 
klobouckého. Letos jsem zjistil v Moravském zemském 
archivu v Brně doklad o tom, že v r. 1905 vznikl tzv. 
Pobočný spolek zemského spolku v tehdejších 
Polehradicích jako jeden ze tří na dnešním okrese, vedle 
Rakvic a Vranovic. Předsedou se stal tehdejší starosta 
Bedřich Šír a jednatelem Jan Čermák, pravděpodobně 
iniciátor ustanovení. O sdružování v různých spolcích byl 
veliký zájem, poněvadž pro každého jednotlivce přinášel 
mnoho výhod, pro člena, spolek i obec výraz rozvoje a 
pokroku. Boleradice tak předběhly nejen mnoho obcí, ale i 
měst. Byl to důsledek velkého rozmachu našeho městyse 
na přelomu 19. a 20. Století, kdy zásluhou učitele Cyrila 
Metoděje Hladkého a faráře Filipa Toufara u nás probíhalo 
místní národní obrození. Tedy počátek včelařské 
organizace se posunul o 23 let dříve a v roce 1928 ve 
skutečnosti došlo vlastně jen k znovuobnovení. 

 
 Letos uplynulo již 20 let od posledního filmového 
představení v našem kině, které, zejména ve svých 
počátcích v předvečer II. Světové války, se stalo velkou 
vymožeností a atrakcí. Především v době válečné, i když 
se promítalo v drsných podmínkách, byl o filmy veliký 
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zájem, zejména o české. Ty přinášely zábavu a 
rozptýlení, ale i povzbuzení v těch zlých časech. Lístky se 
prodávaly ve velkých frontách, kino mělo mnoho stálých 
předplatitelů, hodně návštěvníků bylo z okolních vesnic. 
Obdobnou slávu kino prožívalo po zbudování širokého 
plátna a spádového hlediště čímž Boleradice získaly 
velkou prestiž. Byla to velká vymoženost, zájem 
převyšoval kapacitu hlediště, mnoho představení se 
muselo opakovat. Po rozšiřování televize návštěvnost 
upadala, nakonec pro nerentabilnost provoz se musel 
zastavit. Neúnavným nadšencem a propagátorem byl jeho 
dlouholetým vedoucím pan učitel Bohuslav Chalupa. 
Zejména v prvé polovině své existence záviselo na 
obrovské obětavosti, dlouholetého promítače pana 
Štěpána Stehlíka. Ke konci provozu byla díky vytrvalosti 
pana Bohuslava Chalupy ml. Existence kina ve své době 
bylo velkou kulturní vymožeností, hezkou zábavou i 
vzděláním. 
 
 V Sousedství katedrály sv. Václava v Olomouci 
se nachází přemyslovské muzeum. V jeho vstupní hale 
zaujme honosný kočár-magnet pro návštěvníky. V dolních 
prostorách byl zrekonstruován původní palác a v jednom 
jeho zákoutí je umístěna zvětšenina listiny biskupa Zdíka 
z r. 1141 a v její dolní části je jméno našeho městyse 
v latinské podobě „Boleradicích“ a nad tím číslo pět, což 
je první písmený doklad o Boleradicích a to v nefalšované 
listině(všechny další podoby názvu jsou zkomoleniny). 
Pojmenování je praslovanského původu osobního jména. 
Číslo pět dokládá, že olomoucké biskupství v té době u 
nás vlastnilo pět popluží-lánů polí, což samo o sobě 
vypovídá mnoho o důležitém vztahu a významu 
k břeclavskému hradskému obvodu, tím i dřívější 
návaznosti na velkomoravské sídliště a pohřebiště u nás. 
V příštím roce od této prvé zmínky uplyne již 875 let, tedy 
významné výročí dodávající důvod k připomenutí, 
zejména oslavě, neboť toto jubileum náš městýs řadí na 
jedno z nejstarších míst na okrese, daleko před mnohem 
větší města a obce honosící se mnohem pozdějšími daty. 
  

Dne 15. Října uplynulo 100 let od úmrtí 
spisovatele Františka Nováka, ve své době velice 
populárního autora zejména u vesnických čtenářů, dnes 
však již zapomenutého. To však neznamená, že bychom 
si jej neměli připomenout, neboť u nás žil, tvořil a zemřel. 
Při výročí jeho stého narození jsme zorganizovali velkou 
oslavu za účasti mnoha významných hostů, zejména jeho 
rodiny v čele jeho syna Viléma. Velkým úspěchem bylo 
odhalení pamětní desky na škole, kde učil a zemřel jako 
výraz vděku, že prosadil přístavbu školy a šířil dobré 
jméno našeho městýse. Novák čerpal svoje náměty pro 
své romány a povídky z našeho kraje pročež se dá 
předpokládat, že by případně vydaný výbor z jeho díla 
našel zájem v našem regionu. 
 
 Skončilo období vinobraní, což je čas nejen na 
sběr hroznů a výroba nového vína, ale příležitost zábavy 
a veselí, tedy konání slavností vinobraní dle starých zvyků 
se zarážením a otevíráním hor. U nás se tento zvyk 
slavíval velice často a okázale, tedy s bohatým průvodem 
vinařů a pracovníků ve vinicích, samozřejmě s řadou figur 
a figurek, neboť v minulosti obřad zarážení a otevírání hor 
býval velice důstojný, vážný a přísný. Po zániku těchto 
starodávných obyčejů se jedná o jejich připomínku 
v humorném a dovádivém tónu s nejpovedenější figurou 
policajta. Jedna z prvních slavností vinobraní se odbývala 
brzy po skončení II. Sv. války, pro radost z nabyté 
svobody byla nespoutaná. Nejslavnější vinobraní se u nás 
uskutečnilo před půl stoletím za účasti populárního 

lidového vypravěče Vaška Mlýnka z Kuželova. Jeli jsme jej 
osobně pozvat, což samo o sobě byl zážitek. “Tož vitajte 
keď ste přišli“ tak nás přivítal a zavedl do komory, na 
obrácený koš postavil litrovku slivovice a naléval do 
skleniček. Chutnala velice. Když došlo na to hlavní se 
otázal: „Tož co bysta chcéli“. Na naši žádost zněla 
odpověď: „Tož samozřejmě že něco pelknů, aby tetičky 
měli čemu se řehůňat“. A to říjnové odpoledne toho 
„napelkál“ bohatě. Po každém výstupu si zavdal našeho 
vína a pak se téměř pětistovka diváků zajíkala bouřemi 
smíchu. To vinobraní se po všech stránkách vydařilo, 
dopoledne se hrálo fotbalové derby Boleradice – 
Bojanovice, pak se jelo zvát do okolních obcí, večer 
taneční zábava  „pod zeleným“, nechyběly veselé skeče. 
 Ale bylo i vinobraní jehož odpolední část, tedy 
průvod a zvyky, podobající se spíše funusu. Měli jsme totiž 
zajištěn dovoz muzikantů od vojáků kteří prováděli odvoz 
cukrovky. K našemu šoku těsně před polednem nám 
oznámili, že velitel to zakázal. Jiné vozidlo v té době jsme 
nesehnali a tak jsme kapelníkovi s nadsázkou řekli, že 
máme jedině traktor. Ten nám překvapivě sdělil, že oni 
s tím souhlasí. Tak mechanizár JZD Laďa Stehlík 
nastartoval traktor, na vlečku naházel pytle a vydal se na 
dalekou cestu až do Týnce. My jsme totiž pozvali, tehdy 
vyhlášenou a oblíbenou kapelu „Juráčkovce“. Samozřejmě 
traktor se vrátil s notně promrzlým nákladem již po 
setmění. Muzikanti seskákali z vlečky a hned se strojili 
hrát. Hodili do sebe stopku slivovice, postavili se dokola, 
kapelník dal pokyn a do setmělé dědiny zajásala rytmická 
polka, hned druhá a potom valčík. A než stačili dohrát, jako 
magnetem přitahovaní, se kupili kolem nich lidé. Takovou 
noc měla jejich rázná melodická hudba, která pak dokázala 
naplnit sál u Štefanů na prasknutí, pod otevřenými okny 
alespoň naslouchal početný dav zvědavců. Tanečníci se 
téměř nezastavovali, neboť nemuseli čekat na další 
kousek a pak né jak bylo zvykem „n-tata-bum“. Jásalo se, 
zpívalo a tancovalo až do kuropění a pak Juráčkovci 
nasedli na vlečku a kodrcali se domů. Od té doby 
pořadatelé muzik měli těžký úkol při zajišťování muzikantů. 
Potom, po několika letech se jeden z místních muzikantů 
přiznal, že dobře zaplatili vojákům, aby nejezdili. Chtěli se 
nám pomstít a vytrestat nás za pozvání takové kapely. 

 
 Až zazní vánoční melodie, bude na místě 
vzpomenout jedné osoby, které vděčíme za to jak vánoční 
hudba přispívá k vánoční náladě. Je to Jakub Jan Ryba, 
autor slavné České vánoční mše Hej mistře. Ta u nás zní 
více jak dvě století a dnes se hraje a zpívá téměř po celém 
světě. Letošní rok je ve znamení dvou jeho významných 
jubileí a to 250 let od narození a 200 let od jeho smrti. 
Ještě do nedávna jeho osoba, život a smrt, učitelské 
povolání a hudební tvorba – to vše bylo opředeno 
přehlížením, pochybnostmi, pomluvami a nepravdami. 
Jeho zásluhy v těch směrech byly obrovské, jeho mnohé 
zásady, názory a díla platí dodnes. Tím je nám příkladem, 
tím předešel generace. Jeho náročnost, poctivost a 
pracovitost mu přinášely během života nepochopení, 
nenávist, hmotné strádání. Nakonec neunesl svoji tíhu 
života a za vše dobré co vykonal pro lidi nemohl být 
důstojně pochován. Jeho vánoční skladba není ojedinělá, 
mší, pastorel, koled a ostatních skladeb jsou stovky a 
teprve dnes nachází patřičné ocenění i oblibu. Dlouhodobé 
členství ve Společnosti přátel J.J.Ryby mně přineslo 
nespočet dokladů o jeho velikosti vyjímečnosti, rozdávání 
radostí. 
 
 

Jan Horák 
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Zahrádkáři 
 

 
 

Zahrádkáři informují 

 
Letošní klimatické podmínky a počasí se 

nakonec přece jen postaraly o pěknou úrodu ovoce. To se 
odrazilo i v jeho účelném zpracování. 

A tak letos naše zpracovna ovoce opravdu 
nezahálela. Sušilo se a moštovalo. Sušily se meruňky, 
jablka, hrušky švestky a i rajčata. Moštovala se jablka a 
hrušky. 
 

 
Usušilo se :   
 

Meruňky  6x  132 kg              
Jablka  12x  264 kg 
Hrušky  5x  110 kg 
Švestky  19x  418 kg  
        
Celkem    954 kg 
 
Zmoštovalo: 
 

Jablka a hrušky 59x  4770 kg 
 

 
Máme radost,  že zpracovna letos opravdu 

nezahálela a splnila svůj účel. Děkujeme správci 
zpracovny panu Šillerovi za obětavou práci a spokojenost 
pěstitelů. 

 
Za výbor ČZS Pavel Kabela 

 
 
 

 

Povídka 
 

 
Předvánoční vzpomínání 

 
Nízké prosincové 

slunce se vyhouplo nad blízký 
kopec a svými chabými 
paprsky přece jen zalilo 
místnost, která i tak nabízela 
pohodu teplem a klidem. Paní 
Jana, usazená v pohodlném 
křesle položila rozečtenou 
knihu do klína. Četba její 
milované autorky Vlasty 
Javořické v ní rozjitřila 
Spoustu dojmů a vzpomínek 
na dětství naplněné mnoha 
něžnými prožitky. Jen tak 
přivřela oči & již se ocitla ve 

vzdáleném čase, jí však tolik známém a radostném. 
Všechny dětské radovánky přední defilovaly jako na 
filmovém plátně. Při návratu do školních lavic po 
překrásných prázdninových dnech a na počátku nového 
školního roku si vždy uvědomovala tu dobu dokonce 
kalendářního roku, v níž ji vše ostatní zastiňovaly ty tolik 
podmaňující svátky. O to příjemnější bylo jejich 
očekávání. Období ztichlých sadů av neslyšně padajícího 

listí naplňovalo Janu příjemným steskem a klidem. Čas 
bramborových ohníčků s valícím se dýmem po polích 
předznamenával u malé dívenky dobu sladkého vyčkávání. 
Vůně opečených brambor se jí zmocňovala dodnes. 
Pouštění draků- s výskotem a pobíháním dětí se pro ni 
stávalo veselým tancem uprostřed větrných polí a návrší. 
Bývalo to pro ni velké dobrodružství, kdy toužila vzlétnout 
k nebi a dívat 932 na svůj kraj z ptačích výšek. Pak přišlo 
loupání kukuřičných klasů, pomoc sousedům, příležitost 
mnohých legrací pro děti. S dychtivostí vždy očekávala, 
kdy tatínek oznámí, kam jsou pozvaní na výpomoc a kolik 
lidí se tam sejde. Smutné chvíle prožívala malá Janička se 
švitořícími vlaštovkami před jejich odletem, tesknotou se 
naplňovalo její nit-ro při pohledu na elektrické dráty plné 
jejich drobných tělíček. Loučení s malými opeřenci pro ni 
bývalo těžké, a když jednoho dne zůstalo od nich opuštěné 
nebe, dostavily se ticho a stesk. Dny babího léta protkané 
posledními slunečními paprsky ji zalévaly radostí na těle i 
na duši. Sklizeň šťavnatých bobulí vinných keřů 
vychutnávala plnými doušky. Jak se citelně začaly krátit 
dny, dloužit večery a nastávala chladná rána, bylo to pro 
její slastné očekávání dobré znamení. Očekávala 
netrpělivě první mrazíky s jejich bílou krásou a upřímně se 
z nich radovala. Dušičkový čas prožívala s tajemnou 
pokorou. Dovedla nehnutě stát dlouhé chvíle na šeřícím se 
hřbitově nad vesnicí, kde mihotající se plamínky svíček na 
hrobech v ní rozněcovaly pocit pomíjivosti. Pak přišel 
svátek 
 

 
Předznamenaly je roráty, na které Janička chodila 

spolu s maminkou. l když v kostele bylo velmi chladno, jí to 
nevadilo. Varhany tlumeně hrály, svíce tiše plápolaly a 
dívčiným nitrem pronikalo blahé tušení. Často hleděla 
oknem na poletující sněhově vločky, hejna vrabců, strnadů 
a jiných hladových ptáčků, kteří byli vděčni za každé 
zrníčko. Byla zvědavá, co bude mít pod stromečkem, 
avšak to nebylo to hlavní, co jí vzrušovalo. Nejpodstatnější 
bylo očekávání onoho tajemného. Tolik si přála, aby již 
konečně přišly Vánoce. A ony přišly! Od rána Štědrého 
dne držela půst a pomáhala mamince v kuchyni. S 
tatínkem šla na zahradu nakrmit ptáčky a odpoledne šli 
všichni na hřbitov rozsvítit svíce a zavzpomínat. Cestou 
domů se začalo smrákat. Pojednou uslyšela, jak ve vesnici 
hrají muzikanti koledy. Prostoupila ji sváteční nálada. 
Štědrovečerní večeře byla sice prostá, ale všem u stolu 
zářily z očí plamínky štěstí. Z rádia se linuly něžné vánoční 
melodie. A pak už vešly do pokoje k rozzářenému 
vánočnímu stromku. Dlouho u něho seděli, prohlíželi si 
dárky a těšili se z nich, třebaže byly skromně a nebylo jich 
mnoho. Zpívali koledy, vyprávěli a vzpomínali. A tak čas 
rychle plynul a bylo nutně jít na půlnoční. Kostel zářil a 
voněl jehličím, cinkaly zvonky, burácely varhany a Janu 
celá ta atmosféra hluboce dojímala. Stála jako přikovaná a 
cítila onu svátost narození malého Ježíška. Připadala si 
jako v nebi. Přála si, aby Vánoce nikdy neskončily. 
Knězova slova vnímala se vší upřímnosti. Jásavá hudba a 
zpěvy vyvrcholily až závěrečným velkolepým amen. Potom 
se kostel propadl do hlubokého ticha. A ticho příjemně 
vyhřáté a slunečními paprsky zalité místnosti ji najednou 
probudilo z jejího předvánočního snění & vzpomínání. 
Ještě chvíli se nechala unášet dětským těšením na 
Vánoce. Ač její vlasy zbělely, byly to nádherné a stále 
jakoby blízké vzpomínky. Znovu vzala knihu milované 
autorky a začetla se do dalších řádků vánočně laděné 
povídky. 
 
 

Jan Horák 
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Reportáže 
 

 
 

Létání s draky na Nedánově 
 

Létáni s draky na Nedánově se uskutečnilo opět 
po roce, a to v neděli 4. října. I v letošním roce se sešlo 
velké množství dětí i rodičů, kteří přišli vyzkoušet své 
dovednosti a ve střídavém větru udržovali třepotající se 
draky různých tvarů i barev. Na závěr bylo pro všechny 
děti připraveno drobné občerstvení a také dárek na 
památku. 
 

 
 

 
 

Marta Korábová 
 
 

Lampiniáda 
 

 
Občanské sdružení Nedánov pořádalo ve středu 

28. 10. lampionovou procházku Boleradicemi. Podzimní 
počasí bylo velice příjemné a na plácku před radnicí se 
sešla spousta malých i velkých účastníků, kteří si přinesli 
krásné barevné lampiony. Průvod v letošním roce vyrazil 
směrem na Dolní Konec do Pastýřské ulice a pokračoval 
dál směrem k rybníku, kde bylo připraveno drobné 
občerstvení a také něco pro zahřátí nejen dětí, ale i 
dospělých.  

 
 

Po krátkém odpočinku se všichni účastníci 
rozdělili do skupin, kde si prověřili své dovednosti v úpravě 
papírových leknínů. Do vytvořených leknínů položili 
zapálené svíčky a pomalu je poslali po vodní hladině. 
Všechny skupiny byly velice šikovné a tak po krátké chvíli 
svítící lekníny ozdobily vodní hladinu boleradického 
rybníka. I v letošním roce byl na závěr připraven tradiční 
ohňostroj, který rozzářil večerní oblohu. Věříme, že se 
všem zúčastněným akce líbila a příští rok se opět sejdeme. 

 
Za OS Nedánov, Bohuslav Barek 

 
 

Adventní dílna a minijarmark 
 

Adventní čas nastal a jak se stalo dobrým 
zvykem, přišel čas pro uspořádání adventní dílny a 
minijarmarku. 

I v letošním roce byl v obecním sále připraven 
pestrý program. O zahájení se v letošním roce postaraly 
děti z Mateřské školy s krásnou písní o Mikulášovi, který 
přišel na koláč. Po krátkém úvodním slovu a představení 
programu panem starostou přišlo vystoupení dětského 
souboru Polehrádek s pásmem vánočních písní a koled. 
Vystoupení dětských skupin bylo opravdu pěkné a 
návštěvníci této akce ocenili všechny vystupující hlasitým 
potleskem. 
 

 
 

Zahájení Vánočních dílniček pro malé i velké 
návštěvníky bylo v letošním roce doplněno o vystoupení 
amatérského souboru Muzika Felix z Brna. V podání 
tohoto částečně vokálního souboru zazněly vánoční koledy 
z celého světa. V dílničkách pak bylo možné vyrobit 
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těstovinové vánoční ozdoby, papírové zápichy do 
květináčů, barevná a voňavá mýdla a nesměly chybět ani 
dětmi tolik oblíbené tradiční perníčky. Připravena byla 
také dílna na výrobu svícnů, věnců a další adventní 
výzdoby dle vlastní fantazie. No a pro ty, kteří si raději 
nějakou tu adventní a vánoční výzdobu koupí, byl plně k 
dispozici stánek paní Hanky Vystoupilové. 

 

 
 
 I v letošním roce bylo možné si zakoupit pěkné 
výrobky ze včelího vosku od našich malých i velkých 
včelařů a také výbornou medovinu z dílny pana Jana 
Štýbla. Pěkným a také dobrým zpestřením byl stánek se 
zdravými zákusky a stánek se šperkařským zbožím. 
Večer se ale rychle nachýlil a tak přišel čas vydat se 
rozsvítit vánoční strom a vychutnat si teplý punč za zvuku 
známých koled, které si mohl s námi každý zazpívat. 
Závěrem bychom chtěli velice poděkovat všem, kteří 
svým vystoupením, přípravou, podporou i návštěvou 
přispěli k pěkně prožitému adventnímu odpoledni a 
večeru. 

Za OS Nedánov, Bohuslav Barek 
 

Mikulášská diskotéka 
 

V úterý 2. 12. 2012 se jako již tradičně konala v 
sále úřadu městyse Mikulášská diskotéka, kterou nás 
provázel tentokráte veliký Čert. 

Během příjemného podvečera si děti čekání na 
Mikuláše, anděla a čerta zkrátily veselým tancováním 
doplněným malými soutěžemi a nácvikem básničky o 
čertovi a andělovi. 
 

 
 

Když se čas nachýlil, všechny děti už netrpělivě volaly 
Mikuláše se svými pomocníky, kteří na ně ani tentokrát 
nezapomněli. Náhle se setmělo a než se děti nadály, 
prolítli čerti celý sál. Jakmile se děti uklidnily, vstoupil do 
sálu Mikuláš s andělem, který za sebou táhl obrovský 
vozík s balíčky. Po krátkém uvítání si Mikuláš vyslechl 
připravenou básničku a přistoupil k rozdávání balíčků. I 
když mezi dětmi byli i velcí rošťáci, čerti si nakonec nikoho 
s sebou neodnesli. 
Poté, co se Mikuláš, anděl a čert s námi rozloučili, zbývalo 
už jen se krátce vydovádět v rytmu čertovské hudby a 
vydat se na cestu domů. 

Mikuláš, Anděl a Čert 
 

 
 

Pozvánky 
 

 

Krojovaný ples 2016 
 

Boleradská krojovaná mládež zve všechny na 
Krojovaný ples, který se bude konat 20. 2. 2016 od 20:00 v 
sále městyse Boleradice. Ples se bude konat na počest 
875. výročí první zmínky o Boleradicích. Součásti plesu 
bude i bohatá tombola a krojovaná mládež zatancuje 
Moravskou besedu. Chybět nebude samozřejmě i Bar u 
Sida. Krojovaní jsou vítáni a mají vstup zdarma. K 
poslechu a tanci hraje DH Legrůti. 

 

 
 

Boleradská krojovaná mládež 
 

 

Uzávěrka pro I. číslo zpravodaje bude 22. 2. 2016 
Zpravodaj č. I/2016 vyjde v březnu 2016 

 

 
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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