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Jak slavíme české Velikonoce 
 

 Velikonoce, původní oslavy příchodu jara, vnášejí do našich životů krásné tradice plné symbolů. Muži pletou pomlázky, ženy barví 

vajíčka a téměř v každé rodině se peče beránek, mazanec nebo nádivka. Nejoblíbenějším dnem je Velikonoční pondělí – 

koledování, vyšupání žen pomlázkou a hodování. Velikonoce jsou pohyblivým svátkem – připadají na neděli po prvním jarním 

úplňku, to znamená, že se mohou slavit mezi 22. březnem a 25. dubnem. 

 

Velikonoce v liturgickém kalendáři 

 

 

 

Popeleční středa – První den čtyřicetidenního půstu, připadá na 46. den před velikonoční nedělí (šest velikonočních nedělí se do 

postního období nezapočítává).  

 

Květná neděle – Květnou nedělí začíná Svatý týden. Přívlastek „květná“ připomíná Ježíšův vjezd do Jeruzaléma před židovskými 

velikonočními svátky – paschou, kdy obyvatelé města očekávali, že přijde Mesiáš a Ježíše vítali se zelenými ratolestmi v rukách.  

 

Na Modré pondělí a Žluté úterý se při večerních bohoslužbách čtou evangelia, která předcházejí poslední večeři Krista. V 

lidových tradicích jsou oba dny věnovány velkému jarnímu úklidu. 

 

Sazometná středa – Den připomíná zradu Jidáše, o bohoslužbách se čte evangelium o Jidášově zradě. Dle lidových zvyků se 

tento den ženy oblékají do tmavých šatů a ustává společenský život. Toho dne se vymetaly komíny. 

 

Zelený čtvrtek – Čtvrtek před Velikonocemi, večer začíná tzv. Velikonoční třídenní (triduum), den je připomínkou Ježíšovy večeře 

na rozloučenou. Na Zelený čtvrtek se hodně jedl hrách a jídla připravená z prvních jarních bylinek (podle židovských tradic by měly 

být konzumovány hořké byliny, které mají symbolizovat hořkost otroctví v Egyptě) a pekly se kynuté bochánky a jidáše. Po 

večerních modlitbách utichají všechny zvony a hudba (říká se, že zvony odlétají do Říma). 

 

Velký pátek – Je připomínkou odsouzení, křížové cesty a smrti Ježíše Krista.  

 

Bílá sobota – Je připomínkou sestoupení Ježíše do lidské smrti, v ten den probíhají modlitby u Božího hrobu. Následuje Velká 

noc, během níž se pálí velikonoční ohně a rozsvěcují svíce jako symbol zmrtvýchvstání Krista.  

 

Velikonoční neděle - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Boží hod velikonoční). Ke dni náleží bohoslužby, žehnání jídlu a slavnostní 

oběd. Den je oslavou hojnosti a velké radosti.  

 

Velikonoční pondělí – Je hlavním dnem velikonoční koledy. 

 

 

Velikonoční  
František Halas 

 
 

Zakvokala kvočna, 

kvočna kvokaná,  

zakdákaly slepice  

zlobily se velice  

na kohouta.  

 

Proč se zlobí, já už vím,  

teď já tomu rozumím  

zlobí se ty slepice,  

že on snáší kraslice,  

kvočna jenom vejce bílá,  

bodejť by se nezlobila.  

 

Zakvokala kvočna,  

kvočna kvokaná,  

zakdákaly slepice  

zlobily se velice  

na kohouta.  
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Zprávy z radnice 
 

 
Vážení spoluobčané, milí čtenáři, 

 
venku se již začíná pomalu otevírat jaro, které nás 

všechny po dlouhé zimě zve z domovů. Opět se pomalu 
pouštíme do úprav svých zahrad, vinic i obydlí. Také i my na 
obci začínáme další rok zvelebování naší obce a jejího okolí. 
Veškeré práce musí být dopředu připraveny, řádně 
projednány se zastupiteli městyse a finanční prostředky 
schváleny. Sestavený rozpočet byl i v letošním roce 
předložen radou městyse jako vyrovnaný a po projednání 
zastupitelstvem městyse také jako vyrovnaný schválen. 
V příjmech - 12 819 700 Kč, financování 9 032 000 Kč a ve 
výdajích - 21 851 700 Kč. Příjmy jsou z převážné části 
tvořeny daněmi, dotacemi a nájmy. Výdaje v letošním roce 
budou pokryty jednak příjmy městyse za rok 2017 a také 
přebytkem rozpočtů minulých let. I díky těmto přebytkům 
můžeme v letošním roce realizovat finančně náročné akce 
bez zbytečného zadlužování, na které bude v příštích letech 
dostatek prostoru. Stále je nutné mít na paměti, že nás 
v nejbližších letech čeká zvládnutí jedné z nejnáročnějších 
akcí a to nejen finančně, ale především stavebně. Takovou 
akcí je výstavba splaškového kanalizačního systému a 
čistírny odpadních vod. 

 Abych ale jen nemluvil o budoucnosti, zaměřím se 
na to, co nás čeká v letošním roce. Nejprve bych chtěl zmínit 
akci, u které bylo naplánováno zahájení již na zimu loňského 
roku. Jedná se o projekt „Revitalizace návsi v Boleradicích – 
2. etapa“, který se v menší či větší míře dotýká nás všech a 
je proto logické, že nelze nic uspěchat. Vzhledem k proměně 
další části naší návsi, kterou tento projekt přináší, bylo 
zapotřebí vše dostatečně projednat a připravit. Nelze 
nezmínit také finanční stránku bezmála 7 000 000 Kč, kterou 
si tato etapa vyžádá. I přesto nakonec nedošlo ke zdržení 
z důvodu projednávání, ale především z legislativního 
hlediska, kdy bylo zapotřebí již hotový projekt přepracovat do 
podoby novelizace zákona o veřejných zakázkách, která 
vstoupila v platnost na podzim loňského roku a podle kterého 
musela být zakázka vysoutěžena. K realizaci tohoto projektu 
byl nově připojen i projekt na „Opravu panelové komunikace 
Chaloupky“. V současné době jsou již oba projekty v plném 
běhu a věřím, že i přes prvotní zdržení se podaří vše 
dokončit do půlky června letošního roku, tedy „do hodů“. O 
tom,  jak bude nově zrekonstruovaná náves vypadat, si 
můžete již dnes prohlédnout na vývěsce městyse naproti 
obchodu Jednota, kde je umístěn obrázek návrhu nové 
podoby. Další projekt připravovaný i v loňském roce je 
zhotovení propustku a oprava křižovatky Na Stání (600tis). I 
zde bylo a je vlivem navrhovaných změn zapotřebí vše nově 
projednat a zajistit potřebná vyjádření, aby tento projekt mohl 
být realizován. Věřím, že i tady se podaří vše dotáhnout a 
v letošním roce stavbu zahájit. Nepřestávám se také zabývat 
zajištěním pozemků pro novou výstavbu rodinných domů. I 
zde dochází ke zdržení vlivem navyšování výkupních cen, za 
které jsou majitelé pozemky obci postoupit. Pro letošní rok 
byla vyčleněna částka (1.5mil) na nákup pozemků.  
V plánu pro letošní rok nechybí i další velké projekty, kterými 
jsou - prodloužení vodovodu na Dolním Konci (750tis), 
výstavba dešťové kanalizace Ke Hřišti (450tis) a výstavba 
sběrného dvora (4.5mil). Naplánovány jsou také menší 
opravy(900tis) propadlých nebo poničených chodníků, mostů 
a hřbitovních zdí, zastávky na horním konci, památníků první 
i druhé světové války, veřejného osvětlení, rozhledny a další 
menší akce (400tis) jako čištění kanalizací, rekonstrukce 
sklepních prostor pod pohostinstvím atd…. 

 

 
Zdali se vše podaří zrealizovat bude především 

záležet na shodě nás všech a zájmu převážně stavebních 
firem o tyto zakázky. Na některé projekty se pokoušíme také 
zajistit dotační prostředky. Pokud budeme úspěšní 
ušetříme…..  

Závěrem bych Vám všem chtěl popřát krásné a 
spokojené velikonoční svátky a mnoho příjemných jarních 
dnů 

 
Bohuslav Barek, starosta 

 

 

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. 2017. 

 
Gabriela Praxová – účetní 

 

 

 

Usnesení ze 13. Zasedání Zastupitelstva 
městyse Boleradice konaného dne  

15. 12. 2016 
 

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 
* plán inventur za rok 2016 
* zprávu o hospodaření společnosti Služby Boleradice, s.r.o. 

 
schvaluje: 

* program dnešního zasedání ZM s doplněním bodu č. 17 
Projednání hospodaření společnosti Služby Boleradice s.r.o. 
* ověřovatele zápisu: Jiří Jambor, Ing. Radim Vintrlík 
* rozpočtové opatření č. 10/2016 a 11/2016, která provedla 
RM 
* prodej pozemku p.č.st. 552/1 o výměře 377 m2 v k.ú. 
Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 
Boleradice za cenu 20 Kč/m2 – ½ panu Vladimíru Stehlíkovi, 
bytem Boleradice 278, 691 12 Boleradice, ¼ panu Oldřichu 
Pelikánovi, bytem Boleradice 424, 691 12 Boleradice a ¼ 
panu Leoši Pelikánovi, bytem Boleradice 71, 691 12 
Boleradice 
* prodej pozemku p.č. 293/106 o výměře 9 m2 a p.č. 293/107 
o výměře 4 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 
vlastník Městys Boleradice, dle GP č. 752-79/2016, za cenu 
40 Kč/m2 panu Petru Vystoupilovi, bytem Boleradice 158, 
691 12 Boleradice 
* záměr na prodej části pozemku p.č. 293/7 v k.ú. Boleradice 
zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu 
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* záměr na prodej části pozemku p.č. 4046/20 v k.ú. 
Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu 
* záměr na prodej části pozemků p.č. 3484/9, 4008/2 a 
3483/1 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy 
zápisu 
* odkup částí pozemků p. č. 3725 o výměře 5700 m2, p.č. 
202/1 o výměře 631 m2 a pozemku p. č. 200 o výměře 129 
m2 v k.ú. Boleradice zapsané na LV 1045 za cenu 200Kč/m2 
od pana Jiřího Machače bytem Boleradice 83, 691 12 
Boleradice dle přílohy zápisu. Přesná výměra pozemků bude 
určena geometrickým plánem. Náklady spojené s dělením 
pozemku uhradí Městys Boleradice. 

 
volí: 

* návrhovou komisi ve složení: Milan Novotný, Jiří Machač, 
Milan Čurda 

 
pověřuje: 

* starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku 
p.č.st. 552/1 o výměře 377 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném 
na LV 10001 s panem Vladimírem Stehlíkem, bytem 
Boleradice 278, 691 12 Boleradice, s panem Oldřichem 
Pelikánem, bytem Boleradice 424, 691 12 Boleradice a 
panem Leošem Pelikánem, bytem Boleradice 71, 691 12 
Boleradice 
* starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 
293/106 o výměře 9 m2 a 293/107 o výměře 4 m2 v k.ú. 
Boleradice zapsaném na LV 10001, dle GP č. 752-79/2016, 
s panem Petrem Vystoupilem, bytem Boleradice 158, 691 12 
Boleradice 
* starostu k podpisu kupní smlouvy na odkup částí pozemků 
p.č. 3725, 202/1 a pozemku p. č. 200 o celkové výměře 6460 
m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 s panem Jiřím 
Machačem, bytem Boleradice 83, 691 12 Boleradice 

 
stanoví: 

* předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva městyse 
na 2.2.2017 v 19,00 hod. 
* pravidla rozpočtového provizoria na dobu od 1. 1. 2017 do 
schválení rozpočtu městyse na rok 2017 s tím, že budou 
hrazeny pouze nutné výdaje na provoz úřadu městyse a 
obce, provoz příspěvkové organizace, budou plynule 
financovány zahájené investiční akce, závazky vyplývající z 
uzavřených smluv a hrazeny výdaje na případné řešení 
havarijních a krizových situací. 
 

Zastupitelstvo městyse 
 
 

Usnesení ze 14. Zasedání Zastupitelstva 
městyse Boleradice konaného dne  

16. 2. 2017 
 

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 
* zprávu o výsledku inventarizace za rok 2016 

 
schvaluje: 

 
* program dnešního zasedání ZM 
* ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Zajíc, Stanislav 
  Omasta 
 

 
* rozpočtové opatření č. 12/2016, která provedla RM 
* rozpočet městyse Boleradice na rok 2017 a to jako  
vyrovnaný s částkami: příjmy 12.819.700,-;  
financování 9.032.000,-; výdaje 21.851.700,- Kč 
* neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové  
organizaci ZŠ a MŠ Boleradice na r. 2017 ve výši  
Kč 1.073.000,- 
* přidělení dotací na r. 2017 spolkům a organizacím  
dle přílohy, která je součástí zápisu 
* poskytnutí bezúročné půjčky společnosti Služby  
Boleradice s.r.o. IČO: 04683951 ve výši Kč 250.000,- za 
podmínek splatnosti půjčky do 24 měsíců od podpisu 
smlouvy 
* střednědobý výhled rozpočtu městyse Boleradice na r. 
2018-2019 
* vyřazení nepotřebného majetku dle přílohy, která je 
součástí zápisu 
* prodej pozemku p.č. 293/108 o výměře 61 m2 v k.ú. 
Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 
Boleradice, dle GP č. 779-295/2016, za cenu 20 Kč/m2 
výměru 35 m2 a za cenu 40 Kč/m2 výměru 26 m2, paní 
Aleně Plevačové, bytem Boleradice 256, 691 12 Boleradice 
* prodej pozemku p.č. 3483/36 o výměře 39 m2 za 40 Kč/m2 
v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 
Boleradice, dle GP č. 777-143/2016, panu Zdeňku 
Sedláčkovi, bytem Dětkovice 17, 683 23 Švábenice 
* prodej části pozemku p.č. 3484/4 v k.ú. Boleradice 
zapsaném na LV 10001 vlastník Městys Boleradice, za cenu 
20Kč/m2 zastavěné plochy stavbou ve vlastnictví žadatele a 
40 Kč/m2 za ostatní plochu, dle návrhu na rozdělení, který je 
přílohou zápisu, panu Zdeňku Sedláčkovi, bytem Dětkovice 
17, 683 23 Švábenice 
* prodej pozemků p.č. 3483/35 o výměře 85 m2, p.č. 3484/12 
o výměře 22 m2 a p.č. 4008/3 o výměře 12 m2 za cenu 40 
Kč/m2 a p.č.st. 648 o výměře 16 m2 za cenu 20 Kč/m2 v k.ú. 
Boleradice zapsaných na LV 10001 vlastník Městys 
Boleradice, dle GP 788-59/2016 - ID ½ panu Lukáši 
Kabelovi, bytem Na Úvoze 646/5, 693 01 Hustopeče a ID ½ 
paní Tereze Pekové, bytem Nádražní 160, 667 01 
Židlochovice 
* prodej pozemku p.č.st. 643 o výměře 119 m2 v k.ú. 
Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 
Boleradice, dle GP č. 764-86/2016, za cenu 20 Kč/m2 
výměru 25 m2 a za cenu 40 Kč/m2 výměru 94 m2, panu 
Jiřímu Pražákovi, bytem Boleradice 127, 691 12 Boleradice 

 
neschvaluje: 

* záměr na prodej pozemku p.č. 293/18 v k.ú. Boleradice 
zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu 

 
volí: 

* návrhovou komisi ve složení: Jan Koráb, Ing. Radim 
Vintrlík, Jiří Jambor 

 
pověřuje: 

* starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí půjčky se 
společnosti Služby Boleradice s.r.o., IČO: 04683951 
* starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 
293/108 o výměře 61 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 
10001, dle GP č. 779-295/2016 s paní Alenou Plevačovou, 
bytem Boleradice 256 
* starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 
3483/36 o výměře 39 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 
10001, dle GP č. 777-143/2016, s panem Zdeňkem 
Sedláčkem, bytem Dětkovice 17, 683 23 Švábenice 
* starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej části pozemku 
3484/4 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001, dle návrhu 
na rozdělení, který je přílohou zápisu, s panem Zdeňkem 
Sedláčkem, bytem Dětkovice 17, 683 23 Švábenice 
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* starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 
3483/35 o výměře 85 m2, p.č. 3484/12 o výměře 22 m2, p.č. 
4008/3 o výměře 12 m2 a p.č.st. 648 o výměře 16 m2 v k.ú. 
Boleradice zapsaných na LV 10001, dle GP č. 788-59/2016, 
s panem Lukášem Kabelou, bytem Na Úvoze 646/5, 693 01 
Hustopeče a paní Terezou Pekovou, bytem Nádražní 160, 
667 01 Židlochovice 
* starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku 
p.č.st. 643 o výměře 119 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na 
LV 10001, dle GP č. 764-86/2016, s panem Jiřím Pražákem, 
bytem Boleradice 127, 691 12 Boleradice 

 
stanoví: 

* předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva městyse 
na 11.5.2017 ve 20:00 hod. 
 

Zastupitelstvo městyse 

 
Boleradický rybník 

 

Oprava Boleradického rybníka je po dlouhých letech 
čekání, kdy se nedařilo přesvědčit správce Boleradického 
rybníka Povodí Moravy, s.p. o nutnosti opravy poničené 
hráze, konečně u konce a opět se tak můžeme cítit přeci jen 
o něco bezpečněji. Každý, kdo šel na podzim kolem rybníka, 
kdy byla snížena hladina vody, mohl vidět podemleté břehy, 
které dosahovaly hloubky bezmála dvou metrů. Osobně jsem 
nezažil průtrž hráze a přívaly vody, která v Boleradicích 
poničila vše, co ji stálo v cestě a nemělo dostatečně pevné 
základy, ale zažil jsem povodně jiné. Tu beznaděj, když vám 
voda bere vše, co jste tak pečlivě budovali, nebo měli rádi, 
člověk nechce raději znovu zažít. Věřím, že množství a 
velikost kamene použitého na opravu už bude dostatečnou 
zábranou před nechtěným nebezpečím a Boleradice 
nebudou muset opět zažít ten beznadějný pocit valící se 
vody. 

 
 

 
 

 
 

Bohuslav Barek, starosta 

 

 

Tříkrálová sbírka 2017 
 

Letošní 17. ročník Tříkrálové sbírky proběhl v naší 
obci 8. ledna. Koledníci přáli lidem vše dobré v novém roce a 
také prosili o finanční dar na pomoc potřebným. Obsahem 
čtyř pokladniček byl obnos 27.688,- Kč. Tato částka byla 
odeslána na účet charity ČR - oblastní charita Břeclav. 

Koleda Tříkrálové sbírky 2017 v celé ČR byla 
sečtena. Výsledná částka je rekordních 100,5 mil. Kč, v 
Brněnské diecézi lidé darovali 23,7 mil. Kč a z této částky v 
břeclavské charitě koledníci vykoledovali 2,7 mil. Kč. Z toho 
je zřejmé, že lidé mají otevřená nejen svá srdce, ale i 
peněženky, a není jim lhostejný osud těch, kteří se nacházejí 
v nouzi. Podrobnější informace a rovněž výsledek v 
jednotlivých diecézích, charitách a obcích jsou na: 
www.charita.cz 

Darované peníze pomohou lidem v sociální nouzi, 
matkám s dětmi v tísni, seniorům, lidem s postižením a 
vážně nemocným. Jen menší část výtěžku bude využita na 
humanitární pomoc do zahraničí. Do této největší 
dobrovolnické akce se zapojilo na území okresu Břeclav 
1800 koledníků a v celé ČR více než 60 tisíc koledníků a 
dobrovolníků. 

Tříkrálová sbírka otevírá lidská srdce, vítězí nad 
lhostejností k neštěstí jiných lidí a nechává zapomenout na 
současný konzumní styl života. Je potřeba neustále 
zdůrazňovat, že Tříkrálová sbírka plní tři hlavní úkoly: 
předání požehnání domácnostem, osvětu a výchovu 
veřejnosti k sociálnímu cítění a vzrůstající výtěžek, který čím 
je vyšší, tím více a lépe může Charita pomáhat. 

Děkujeme všem, kteří otevřeli dveře svých domovů, 
vlídně a s důvěrou přijali koledníky a přispěli do pokladniček 
na podporu poskytování charitních služeb. 

Poděkování patří i koledníkům, kteří svým 
přičiněním a nadšením i přes velké mrazy, které nás letos 
potkaly, naplnili cíl největší sbírkové dobrovolnické akce v 
ČR. Stejně tak poděkování patří všem dospělým, kteří 
koledníky doprovázeli, že věnovali svůj čas dobré věci. 
 

 
 

 
 

Marie Klimešová – asistent Tříkrálové sbírky Boleradice 
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Setkání se seniory 
 

V pátek 10. března 2016 se v sále městyse 
uskutečnilo další setkání s Boleradickými seniory. Po 
úvodním slovu a představení programu setkání pana Ing. 
Radima Vintrlíka přivítal naše seniory i starosta městyse pan 
Bohuslav Barek. V první části programu vystoupily děti z MŠ 
a ZŠ Boleradice pod vedením paní ředitelky Mgr. Mileny 
Emmerové. Polehrádek s představením o masopustu a písní 
„Pod šable“ a následovalo vystoupení moderního tance 
děvčat z tanečního kroužku. O tom, že se vystoupení líbilo, 
svědčil velký potlesk všech zúčastněných. V další části přišli 
na řadu naši pozvaní hosté. Paní Npor. Mgr. Kamila 
Haraštová seznámila všechny s prevencí boje proti 
kriminalitě páchané na seniorech a bezpečností v dopravě, 
při které se senioři pohybují na komunikacích. Svou 
prezentaci zakončila rozdáním dárkových předmětů 
v podobě reflexních pásek a pěkných nákupních tašek 
s reflexním pruhem.  Pokračovala presentace paní Bc. 
Blanky Miličkové, která objasnila našim seniorům možnosti 
a služby zařízení Domovinka Němčičky, které se zaměřuje 
na péči o seniory v našem regionu. Jednotlivá vystoupení 
byla taktéž oceněna potleskem. Na závěr první části 
vystoupil pan starosta a upozornil seniory na zahájení druhé 
etapy revitalizace návsi a návazně vyzval k opatrnosti při 
pohybu v blízkosti staveniště. Další část již patřila volné 
besedě seniorů. Bezesporu největším tématem byly 
přinesené fotografie z dřívějších dob, při kterých se pěkně 
vzpomíná. S dobrým nápadem použít tyto fotografie se 
souhlasem vlastníka a uchovat je pro další generace přišla 
paní Jitka Šlancarová, která se dlouhá léta zajímá o 
dokumentování dění v Boleradicích. Za tuto iniciativu jí jistě 
patří velké poděkování. O naskenování fotografií do digitální 
podoby se postaral pan Jiří Soukop, který díky spoustě 
donesených fotografií měl po celé odpoledne až do 
večerních hodin co dělat. A aby se nesedělo jen tak, na 
dobrou notu nám k poslechu přišel zahrát pan Libor Sadílek 
s Bořetic v doprovodu šikovné zpěvačky. Uspořádané 
setkání, jak bylo patrné i z děkovných ohlasů, přišlo po 
dlouhé zimě jistě vhod. Na závěr mi dovolte, abych jménem 
rady městyse Boleradice ještě jednou poděkoval našim 
hostům za to, že přijali pozvání a poutavě vystoupili na 
našem setkání, děkuji i pracovníkům městyse a jejich 
rodinným příslušníkům za přípravu sálu a občerstvení, 
poděkování patří i panu Stanislavu Omastovi a Petru 
Korábovi za dobré vínko, které bylo s uznáním chváleno po 
celé odpoledne. Děkujeme našim seniorům za hojnou účast 
na setkání a všem těm, kteří se na setkání podíleli za jejich 
ochotu, přístup a podporu. 

 
 

 

 
 

 
 

Za radu městyse – Ing. Radim Vintrlík 

 
Odpady 

 

Problematiku kolem odpadů řešíme v našem 
zpravodaji téměř v každém čísle. Jelikož neustále dostávám 
většinou stejné dotazy týkající se tohoto tématu rozhodl jsem 
se opět strávit čas a sepsat několik řádků, které snad budou 
dostatečným objasněním. Pokládané dotazy svědčí o tom, 
že se zajímáte, a to je dobře. Náklady na odpady jsou stále 
vysokou položkou v rozpočtu obce a jsem přesvědčen, že je 
neustále potřeba pracovat na zlepšení. Pokud tento článek 
přinese svůj díl na úspoře byť jediné tuny TKO, budu rád a 
budu považovat čas strávený tímto článkem za smysluplný. 
Systému jak řešit odpadovou problematiku v obci je mnoho. 
Některé jsou lepší, jiné horší, některé obce ani nemají 
tendenci cokoliv řešit (netřídí, nemají sběrný dvůr, mají 
přemrštěné poplatky, či na odpady doplácí z rozpočtu obce, 
nalhávají si některé náklady apod.). Co je bohužel fakt – 
žádný systém není dokonalý, každý má nějaké „ale“. 

Systém platby za svoz: systém, který máme u nás 
zaveden – spočívá v tom, že si každá domácnost zaplatí 
svoz za obyvatele, na základě něhož, svozová firma sváží. 
Nicméně i tento systém není dokonalý. Některým stačí k 
zaplnění jedna popelnice na měsíc, jiní mají popelnice hned 
tři a sotva vystačí do dalšího svozu. Sám se pokládám za 
poctivého třídiče, a pokud nemám problém popojít těch pár 
kroků do tašky nebo pytle s tříděným odpadem a o něco dále 
do kompostéru vystačí mi popelnice včetně mé rodiny na 
měsíc. Výsledek – obec ušetří a minimálně použije ušetřené 
prostředky na další aktivity. Bohužel ne každý tak smýšlí 
namísto roztřídění odpadu si jednoduše za pár korun pořídí 
další popelnici, a nebo rovnou odveze odpad do sběrného 
dvora, či jej někde vyklopí při cestě do práce. V prvních dvou 
případech doplácí naše obec, v posledním případě trpí okolí. 

Systém bonusů za vytříděný odpad: systém, kdy 
obec stanoví poplatek a z něj poskytuje slevu za množství 
vytříděného odpadu. Tento systém je mi velmi často 
předkládán jako super výhodný. Výhodný, ale pro koho? Pro 
ty, kdo se k životnímu prostředí chovají nejzodpovědněji 
rozhodně ne. Zejména na malé obci jako je ta naše je dnes 
již spousta domácností, které si ovoce a zeleninu vypěstují 
doma, pijí kohoutkovou vodu a nakupují takové zboží, které 
svým obalem minimálně zatíží životní prostředí. Tito 
nejzodpovědnější občané si pak v žádném případě na bonus 
nesáhnou. 

 
Systém pasivního třídění: obce sice mají sběrný 

dvůr, ale nemají ani pravidelný svoz, ani systém nádobových 
hnízd a nezabývají se biologickým odpadem. Do systému se  
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pak zapojí jenom Ti nejzodpovědnější občané, kteří nelení 
na dvůr dojet a odpady vytřídit. Dělají to jen ze svého 

přesvědčení a neplynou jim z toho žádné výhody. V 
takových obcích se většinou výše poplatku na občana 
pohybuje přes 700,- Kč, popřípadě na odpadové 
hospodářství obec značně doplácí. 

Systém aktivního třídění: obec má sběrný dvůr, který 

je pravidelně otevřený v době, kdy občané nejsou v práci, 
má pravidelný svoz odpadů, má systém sběrných nádob po 
obci a snaží se občanům pravidelně poskytovat informace, 
dělat školení a pořádat akce pro určité skupiny – např. 
nejmenší a seniory. Taková obec se snaží používat i takové 
nástroje, které jsou krátkodobě nepopulární (různá omezení, 
evidence, „vnucování“ systému apod.), ale dlouhodobě své 
ovoce přináší. Jaká je tedy slabá stránka tohoto systému? 
Tento systém přináší výhody kolektivního bonusu, či 
nevýhody kolektivního doplácení, bez ohledu na to, zdali 
jsem zodpovědný a třídím, nebo zdali nejsem zodpovědný a 
prostě na to kašlu (a že jich mezi námi je!). Na 
zdokonalování systému se snažíme již několik let neustále 
pracovat. Věřím, že pokud vytrváme, nebude trvat dlouho a 
dopracujeme se i k „Systému aktivního třídění“. Možná stojí 
za to osvětlit, jaké jsou obecně příjmy a výdaje z 
odpadového hospodářství v obci? 

 

Příjmy: 
 

* Výběr poplatku od občanů 
* Prodej druhotných surovin 
* Bonusy z EKO-KOMu 
* Bonusy z kolektivních systémů za sběr    
   elektrozařízení 
 

Výdaje: 
 

• Náklady na svoz tuhého komunálního odpadu 
  (TKO) a velkoobjemového odpadu (VO) 
• Náklady na svoz biologicky rozložitelného   
  komunálního odpad (BRKO) 
• Platba za skládkování či za spalovnu 
• Náklady na kontejnerovou dopravu VO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Náklady na kontejnerovou dopravu tříděného  
  odpadu 
• Náklady na drcení a zpracování vytříděného  
  stavebního odpadu 
• Mzdové náklady 
• Náklady na výběr poplatků neplatičů 
 

Naším cílem je nabídnout systém s: 
 

• pohodlným a pravidelným systémem svozu 
  veškerého  komunálního odpadu (tříděného i TKO) 
• Mít pravidelně otevřený sběrný dvůr v době, kdy je  
  většina občanů z práce doma. Zde mohou občané  
  odevzdávat veškerý tříděný odpad, elektrozařízení, 
  nebezpečný odpad i velkoobjemový odpad. 
• Mít dostatečně velkou síť nádob na tříděný odpad. 
• Předcházet vzniku skládek výše uvedeným  
  způsobem (proč by to dotyčný měl házet do  
  škarpy, když už to má naložené a může zdarma 
  odevzdat na sběrném dvoře). 
• Zatížit občany přiměřenou výší poplatku vzhledem  
  k servisu, který je nabízen. 
• Eliminovat doplácení občanů žijících v obci na  
  podnikatelské subjekty a turistický ruch. 
• Nedoplácet na odpady z rozpočtu obce 
• Využívat efektivně druhotných surovin 
• Nabízet aktivním občanům bonusy v podobě  
  vybavení prostředků usnadňujícím třídění. 
• Vést přesnou evidenci svozu a výtěžnosti a  
  nabídnout bonusy za úsporu vývozu TKO 
 
Jedním z kroků jak tyto cíle splnit je i výstavba 

sběrného dvora a výběr nové svozové společnosti. Tyto cíle 
budou naším dalším krokem ke zlepšení odpadové 
problematiky v naší obci. To, že se nám všem i když 
smírným kolísáním daří snižovat náklady na svoz TKO, 
dokládá i tabulka níže: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bohuslav Barek, starosta 



POLEHRAD  –  ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC                                            BŘEZEN  2017 

Strana 8 

 
 

Škola 
 

 
Zprávičky z naší školičky 

 

Ohlédnutí za starým rokem V prosinci nás navštívil 
Mikuláš se svou družinou, děti i paní učitelky daly své slovo, 
že budou hodné a co slíbily, to také dodrží. Ani Ježíšek na 
nás nezapomněl a nadělil nám spoustu dárků. Rádi bychom 
poděkovali všem rodičům, za jejich příspěvky na dárečky. 

Jak na Nový rok, tak po celý rok Začali jsme s 
úsměvem a jedna akce střídá druhou. 

První týden po Vánocích k nám přijel stejně jako 
loni E-on truck, kde jsme se dověděli spoustu zajímavých 
věcí o elektrice a jejím využití, ale i možném nebezpečí. 

Velký mráz byl předzvěstí bohaté sněhové nadílky, 
které jsme si dosyta užili. Jezdili jsme na pekáčích, stavěli 
sněhuláky a uspořádali si zimní olympijské hry, ze kterých 
neodešel nikdo bez medaile. Podnikli jsme i dobrodružné 
výpravy do lesa, s cílem pozorovat zvířátka, poznávat jejich 
stopy a hlavně děti z naší školky vědí, že zvířátkům máme 
pomáhat, tak jim donesly i něco na mlsání. 

 

 
 

Poslední lednové odpoledne jsme se ocitli s klokánkem 
Edou v daleké Austrálii, kde jsme se seznámili pomocí her a 
říkadel s drumbeny, na které jsme si panečku pořádně 
zabubnovali, až nám duněla hlava. 

Týden s pohádkou se nám protáhl – pohádky jsme 
si nejen povídali a četli, ale si je i zahráli a tak se Včeličky 
dostaly do říše Červené karkulky, ke Kohoutkovi a Slepičce a 
Třem prasátkům a nezapomněly ani na nějakou tu 
princeznu. No a jak už to na zámku chodí, uspořádaly si i 
třídní ples a jak jim to všem slušelo!!! Berušky se ocitly v 
pohádkách O ztracené rukavičce a Neposedných kůzlátkách. 
Pohádkové téma zakončily Maškarním bálem. 

 

 

 

 
 

Také jsme se jako princové a princezny projeli na 
saních s koňským spřežením, které kočíroval pan Kilián, za 
co mu chceme touto cestou moc poděkovat. 

 

 
 

A aby naší pohádkové říši nic nechybělo, pozvali 
jsme si i klauna a žongléra: no prostě, přijel k nám cirkus se 
vším všudy. 

Letos nás ještě čeká vystoupení na Jarní inspiraci. 
Včeličky se budou učit plavat v Hustopečích a všichni 
pojedeme navštívit divadlo Koráb do Brna. A protože se 
dětem líbilo spaní ve školce (nejen odpoledne) ale i přes 
noc, tak si to letos opět zopakujeme i se stezkou odvahy. 
Také si určitě připravíme pěkné vystoupení na akademii a 
budeme se těšit na pasování předškoláků na školáky a pak 
už hurá do školy!!!!!! 

Co se děje ve školce můžete sledovat na stránkách 
školy. 

 
Kolektiv MŠ 

 

Informace o škole 
 

Mnohé školní radosti i zážitky pro vás již sepsali 
kolegové, já bych chtěla seznámit s některými důležitými 
informacemi. Tento školní rok je novinek hodně. Nejprve se 
delší dobu diskutovalo o nové vyhlášce o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami (Vyhláška 27/2016), pak 
byla uvedena náhle do praxe s tím, že veškeré problémy se 
vyřeší v průběhu praxe. V naší škole máme několik dětí a 
žáků, kteří potřebují podporu, takže se také seznamujeme s 
tím, jak vyhláška funguje, a doufáme, že finanční prostředky, 
které slíbily krajské úřady na tyto děti posílat, nám skutečně 
budou doručeny. Pro informaci – jedná se o nákupy školních  
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pomůcek, relaxačních pomůcek, rehabilitačních potřeb a 
také o peníze na platy asistentky, peníze na vedení kroužku 
speciální pedagogické péče. 

Další změnou budou termíny zápisů a způsob, jak 
rodiče mohou požádat o odklad povinné školní docházky. 
Zápis do základní školy proběhne v termínu 10. 4. od 16.00 
hodin. Do té doby si rodiče mají čas promyslet, zda chtějí 
odklad docházky, zajistit si potřebnou dokumentaci a přímo u 
zápisu požádat ředitelku písemně o odklad. Dokumentací se 
rozumí: doporučení PPP a vyjádření dětského lékaře 
(specialisty). 

Termín zápisu do mateřské školy se odsunul již 
dříve, letos proběhne 4. 5. od 15.30 hodin. Zápisový lístek se 
žádostí bude k dispozici na webových stránkách školy, 
žádost bude možné podat i elektronicky. Novinkou je to, že k 
zápisu musí povinně děti, které v následujícím školním roce 
dovrší 6 let věku. Tyto děti budou mít povinnou předškolní 
docházku. Jako alternativa je připraveno individuální 
vzdělávání (tzv. domácí), ovšem dítě musí být zapsáno do 
MŠ a teprve poté žádají rodiče o možnost takového 
vzdělávání ředitelku školy. 

V roce 2016 – 2018 bude škola čerpat finanční 
prostředky z dotace Šablony pro ZŠ a MŠ Boleradice. V 
rámci dotace máme připraveno pro děti a jejich rodiče 
setkávání, sdílení praxe mezi pedagogy (tandemový výuka), 
kluby čtenářů, logiků, doučování a další vzdělávání 
pedagogických pracovníků. Také v oblasti přírodních věd 
jsme se zapojili do projektu Mistři kolegiální podpory v oblasti 
přírodovědné gramotnosti. Pro žáky to přinese zajímavé 
metody práce a pro mladší kolegy předávání zkušeností ze 
strany zkušenějších. 

Naši kolegové Petra Appeltauerová a Pavel Kabela 
zastupují školu v MAP Hustopečsko (místní akční plán). Zde 
jsou projednávány možnosti rozvoje oblasti školství na další 
období. Snad se škole podaří rozšířit svoji kapacitu a 
zrekonstruovat některé zastaralé prostory. Děkujeme 
zejména zřizovateli i ostatním občanům za podporu.  

 
 

Mgr. Milena Emmerová 
 
 

Vánoční vystoupení 
 

Jednou z prosincových akcí bylo i vánoční 
vystoupení spojené s jarmarkem. Děti předvedly scénky s 
vánoční tématikou a zazpívaly i několik koled. Vystoupení 
bylo zakončeno jarmarkem, na kterém žáci spolu s učiteli a 
rodiči prodávali své výtvory. Bylo k dispozici i menší 
občerstvení, které nám přichystali zaměstnanci školy. 
Výdělky byly poskytnuty Základní škole v Boleradicích a 
Domovu Narnie v Morkůvkách. 

 
 

Veronika Kokešová 
 

 

Bílý den 
 

V prosinci proběhl i projekt Bílý den, který byl 
zaměřen na téma vánoční tradice ve spojení s multikulturní 
výchovou. Žáci, oblečeni v bílém, zjišťovali, jak se slaví 
Vánoce v různých zemích. Vyrobili si plakáty, které posléze 
přednášeli ostatním spolužákům. Vyzkoušeli si i pár českých 
tradic, jako například schování svého tajného přání do 
skořápek od ořechů a pověšení na stromeček. Celý den 
završili žáci přípitkem dětským punčem, který si sami 
přichystali. 

 
Veronika Kokešová 

 

Soutěž o Boleradický džbánek 
 

V únoru se konala výtvarná soutěž O boleradický 
džbánek. Žáci si mohli vybrat ze 3 témat: 1. budova z 
budoucnosti (kresba tužkou) 2. jarní motýl (křídy) 3. můj 
superhrdina (malování pastelkami). Žáci využili všech témat 
a nakonec se nám sešla pěkné množství výkresů. Všechny 
byly povedené a zajímavé. Nakonec rozhodli učitelé. 
Vybíraly se vždy tři místa v každé kategorii. První kategorie 
byl 1. ročník, druhá kategorie byl 2. a 3. ročník a do poslední 
kategorie jsme zařadili 4. a 5. ročník.  

 

Veronika Kokešová 
 

Logici 
 

V letošním školním roce funguje ve škole „Klub 
zábavné logiky a deskových her.“ Tento kroužek rozvíjí u 
dětí hravou formou logické myšlení, představivost, logický 
úsudek a tvořivost. 

V prvním pololetí navštěvovaly klub mladší děti z 1., 
2. a 3 .třídy, pod vedením paní asistentky Renaty Stehlíkové. 
Ve druhém pololetí je klub určen pro děti starší ze 4. a 5. 
třídy, pod vedením Mgr. Pavla Kabely.  

Zkráceně si říkáme „Logici“. Deset dětí se schází 
každý čtvrtek na dvě vyučovací hodiny. V tomto čase 
společně hrajeme nejrůznější hry, které vyžadují soustředění 
a bystrou mysl. Náš kroužek podporuje i žáky, kteří nejsou v 
některých předmětech tak úspěšní, jak by si přáli. Všechny 
děti se aktivně zapojují a vzájemně se podporují. Mimo 
klasických her jako jsou např: Pexeso, Dobble, Kvarteto, 
Logico, Lodě, Domino, byly do činnosti klubu zakoupeny 
nové moderní hry jako např: Triomino, A- Z Kvíz junior, 
Rummikub. S velkou chutí jsme si vyzkoušeli i jednoduché 
chemické a fyzikální pokusy, které děti nadchly. 

 
Na všechna další nová setkání se těší Renata 

Stehlíková a Mgr. Pavel Kabela. 
 

Milena Emmerová – ředitelka školy 
 

Ekoškola 
 

Ekokodex základní školy je na světě! Provedení 
vymyslely děti v Ekotýmu. Děti společnými silami utvořily 
veliký ostrov, zářící temperovými sopkami, sítí silniček a 
říček, do kterého vepsaly ostrovní pravidla: na ostrově naší 
školy třídíme, chráníme, neplýtváme. Náš krásný ostrov 
najdete na chodbě prvního patra, nad třídou třeťáků. Přijďte 
se na něj podívat:) 

Pro zopakování témat Ekoškoly jsme některá 
zařadili také do výuky. Věnovali jsme se vodě a odpadům – 
tentokrát tomu, co způsobí odpadky v přírodě. Děti vymyslely 
několik příběhů, ze kterých vyplynulo, že rozumí tomu, jaké 
chování je nevhodné a co může člověk odhazováním 
odpadků způsobit. Na svých vycházkách děti občas narazí 
na místa, kde je vyházen domovní odpad, někdy i 
pneumatiky. Učíme je, aby neváhaly upozornit dospělé a 
pozorně si všímaly toho, co se kolem nich děje. 
 

Kamila Sýkorová a Milena Emmerová 
 

Čtenářský klub 
 

Od ledna jsme rozběhli nový kroužek: Čtenářský 
klub. Zájemců bylo hodně, a proto se každé úterý scházíme 

v počtu 12 dětí. Kdyby Vám bylo podezřelé, že za dveřmi nic 
neslyšíte, nenechte se zmýlit. Když nakouknete, uvidíte tak 
zabrané čtenáře, že je slyšet jen chroustání písmenek v 
jejich rozečtené knize. Také v klubu hrajeme scénky z  
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přečteného textu, dramatické hříčky i hádanky. V únoru za 
námi dokonce přišel na besedu známý boleradický 
divadelník pan Jan Koráb. Na březen se připravuje soutěž v 
recitaci, takže například prvňáčci měli ve třídě básničkovou 
burzu. Další speciální počtení se chystá :).  
 

Kamila Sýkorová 
 
 

Návštěvy na Školní přírodní zahradě 
 

Základní škola a Mateřská škola v Boleradicích je 
menší vesnická malotřídní škola, která slouží nejen k výuce, 
ale má bohatý program volnočasových aktivit. Vedeme děti k 
udržování tradic, k lásce k přírodě a ochraně životního 
prostředí. 

Do roku 1999 učitelé žákům zahradu dělili na 
klasická políčka s monokulturou, přes prázdniny zahrada 
zarůstala plevelem a ani voda k zalévání nebyla v dosahu. 

Od roku 2000 jsme začali postupně proměňovat 
klasickou školní zahradu na školní zahradu přírodní. Pro 
dobrou myšlenku se nadchli zaměstnanci školy, rodiče i 
vedení městyse Boleradice. Zastupitelé nám pomáhali 
finanční částkou z rozpočtu, když jsme k tomu přidali peníze 
získané sběrem papíru a hliníku, měli jsme tolik potřebnou 
částku na spoluúčast při psaní žádostí na dotace. Z dotací a 
grantů jsme si mohli pořídit vegetační střechu na kůlně 
osazenou suchomilnými a sukulentními rostlinami, učebnu v 
přírodě s vitrínami na výuku venku a další. 

O naše zajímavé aktivity se začali zajímat školy a 
centra ekologické výchovy nejen v jihomoravském kraji. Na 
jaře 2005 jsme si pozvali paní Ing. Danu Křivánkovou, která 
zaměstnancům a dětem ukázala, jak využít přírodní učebnu. 
Téma „Jak učit, hrát si a žít na zahradě“ žáky přímo nadchlo. 
Časem již méně učitele, protože učebna u hlavní silnice byla 
náročná na jejich hlasivky. Pomalu nám docházely nápady – 
co ještě na zahradě vylepšit a lépe využívat. Přemýšleli 
jsme, co dál.  

V září 2006 jsme se přihlásili do mezinárodního 
projektu EKOŠKOLA, tím začaly další starosti. Pozvali jsme 
si pana Mgr. Michala Medka, aby nám pomohl udělat 
energetický audit. Zjistil, že velká část energie jde do 
vysušování velmi vlhkých obvodových zdí. O této 
problematice jsem se zmínila před Ing. Danou Křivánkovou, 
došly jsme k závěru, že bude nejlepší udělat v Boleradicích 
setkání zahradnických odborníků. Na jaře roku 2007 se přijeli 
do Boleradic dětem a zaměstnancům poradit ochotní lidé z 
Prahy, Olomouce, Brna a jiných koutů ČR – členové 
sdružení Permakultura - www.permakulturacs.cz. Našli jsme 
klidný kout na spodním dvoře, kde jsme vybudovali „Učebnu 
pro školáky“. V březnu 2007 školu navštívili učitelé z 
okolních škol na přednášku paní Mgr. Květoslavy Burešové 
na téma Učíme se v zahradě. Pro další práci pedagogů jsme 
získali spoustu námětů, jak využívat celou zahradu jako další 
učebnu.  

V roce 2008 se v rámci projektu „Biopotraviny do 
každé rodiny“ na zahradě konal i Permakulturní jarmark. Na 
akci pro veřejnost přijeli lidé z okresu Břeclav – zajímali se o 
sluneční vařič a kompostovací toalety (www.ecoshop.cz). Na 
konci června přijeli žáci z Ekoškoly v Rosicích, o našich 
aktivitách se dozvěděli lidé i za hranicemi ČR. Na podzim 
téhož roku přijela Ing. Helena Vlašínová, Ph.D. vědecká 
pracovnice Mendelovy univerzity, autorka knihy Zdravá 
zahrada – povídala nám všem o tom, jak si rostliny a zvířata 
v přírodě pomáhají. Naše babičky to věděly, ale my znovu 
objevujeme, že hnojit kompostem je pro přírodní zahradu 
velmi zdravé. V říjnu přijela návštěva až ze Skotska, paní 
Juliet Robertson. Zastupovala zde skotské školství, protože 
pro zdejší ministerstvo mapovala výuku v přírodě, jak se 
odehrává v dalších zemích Evropy. Kromě nás navštívila  

 
také několik dalších škol v ČR, zavítala do Finska a připravila 
manuál pro skotské učitele. Podle něj nyní v několika 
školách ve Skotsku mají také ZOO jako na stěně boleradické 
zahrady. 

V pátek 18. září 2009 v odpoledních hodinách bylo 
ve škole rušno. I když děti většinou odešly, škola byla přesto 
plná hlasů - tentokrát 38 pedagogů z různých částí republiky. 
Přijeli se k nám podívat s "Toulavým autobusem" v rámci 
třídenního semináře, který pravidelně několikrát ročně 
pořádá středisko ekologické výchovy Chaloupky u Třebíče. 
Učitelé z různých stupňů a typů škol objíždějí školy s 
přírodními zahradami či učebnami a sbírají náměty pro svoji 
práci. Je tedy zřejmé, že zajíždějí na místa, kde se 
ekologické výchově daří a má již jistou tradici. V říjnu přijeli 
přátelé z Rakouska a byli tím, co jsme vytvořili, přímo 
nadšení. 

V roce 2010 jsme se zamysleli nad tím, že stále jen 
budujeme a vylepšujeme a málo píšeme. V tomto roce se 
naše činnost zaměřila na získání titulu Ekoškola. Komise 
dojela do školy a zjišťovala, jestli splňujeme všechna kritéria 
na získání titulu. Hurá, podařilo se nám to a převzetí titulu v 
Senátu v Praze jsme si užili. Do Prahy tehdy vyrazila celá 
základní škola. 

Sjezd rodáků v roce 2011 byl pro nás odměnou, 
když si bývalí žáci se smutkem v hlase posteskli „to za nás 
nebylo, také by se nám to líbilo“. Mohli jsme se veřejnosti 
pochlubit aktivitami za posledních deset let. V červnu téhož 
roku byla slavnostně otevřena Ukázková školní přírodní 
zahrada. 

Školní zahradu máme moc rádi, chodíme se na ní 
nejen hrát, pracovat, učit se a relaxovat, ale pořádáme zde 
také společné akce pro rodiče a děti, např. rozloučení s MŠ, 
stanování ŠD, Motýlí slavnost. Pro zaměstnance a děti je to 
malý poklad, kterým se rádi chlubíme, protože to v zahradě 
umíme. 
 

 
 

Miroslava Vavriková 

 
Pojďte s námi na vostatky 

 

Děti a zaměstnanci školy v Boleradicích již 19 let 
zvou spoluobčany do masopustního průvodu obcí. Děti se 
tak seznamují s tradicemi našich předků a prožívají je 
každoročně v maskách znovu před obdobím „půstu“ a 
Velikonocemi. 

V neděli 26. února 2017 o půl 11 vycházel koňský 
povoz pana Kiliána a za ním babky, kominíci, řezník, farář, 
cikánky, myslivec, veverka, lední medvěd a spousta dalších 
krásných masek, ale i živá koza. Za doprovodu harmonikáře 
Honzy jsme zpívali písničky a říkali říkačky. Děti z  
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Polehrádku nacvičily tanec „Pod šable“, který několikrát 
během obchůzky zatancovaly. V průvodu byla cítit pohoda a 
radost, ze dveří domů vycházely hospodyně s dobrůtkami – 
božími milostmi, koblížky, buchtami, řízečky, bramborovými 
plackami. Odměnou jim bylo poděkování dětí. 
 

 
 

Vždy na konci zimy se všichni přesvědčíme, jak 
jsou Boleradice dlouhé, protože se snažíme nevynechat ani 
jednu domácnost. Děti se střídají na voze taženém krásnými 
koňmi. S potěšením jsme sledovali žáky, kteří s námi chodili 
před léty, kdy ještě navštěvovali naši školu, v roli rodičů 
doprovázející své ratolesti v maskách. 

 
Miroslava Vavriková 

 
 

Lyžařský výcvikový kurz Němčičky 
 

Ve dnech 20.2. - 24. 2. 2017 se naše škola 
zúčastnila lyžařského výcviku, který proběhl v Němčičkách. 
Společně s námi jezdily také děti ze školy z Křepic. Žáci se  
 
během těchto dní učili základům lyžování, jiní se v lyžování 
zdokonalovali. 

Během prvního dne si instruktoři děti rozdělili do 
patřičných skupin, ve kterých pak probíhala praktická výuka. 
Postupně pak přecházeli podle svého zlepšení do jiných 
skupin, kde získávali další zkušenosti. 

Dětem se na svahu líbilo a bylo vidět jejich velkou 
snahu se něčemu novému naučit. Jejich zápal a energie jim 
dávala sílu vydržet na svahu tři hodiny intenzivního tréninku. 
Během výuky byla povinná přestávka, ve které si děti 
odpočinuly a nabraly sílu v podobě vydatné svačiny. Co se 
týče organizace, všechny děti plnily své úkoly na jedničku a 
pohotově se dokázaly vypořádat s instrukcemi, které jim 
zadávali učitelé, nebo vedoucí skupin na svahu. 

V pátek 24. 2. vše vyvrcholilo závěrečným 
závodem, který se koná mezi dětmi v mladší a starší 
kategorii. Mladší kategorii tvoří děti 1. a 2. třídy, starší 
kategorii pak děti 3., 4. a 5. třídy. 

Hned ráno se žáci rozjezdili na svahu a podle 
instrukcí vedoucích dostali pokyn ke startu. Postupně z vrchu 
sjezdovky sjížděli mezi označenými tyčkami svůj osobní 
závod ve slalomu. Dole pak učitelé měřili čas a zapisovali jej 
do listin závodníků. Po ukončení závodu proběhlo malé 
občerstvení a nadešel čas vyhlášení vítězů. V každé 
kategorii se rozdělovaly tři medaile a to pro dívky a chlapce. 

 
1. - 2. třída:  

Dívky – 1. Anna Lindušková, 2. Eva Thompsonová, 3. 
Eliška Tesařová 

Chlapci – 1. Jindřich Franěk (jediný chlapec v této 
kategorii) 

 

 
3., 4., 5. třída:  

Dívky – 1. Paris Thompsonová, 2. Amálie Korábová, 3. 
Adéla Vystoupilová 

Chlapci – 1. Bohuslav Barek, 2. Petr Brablík, 3. Marek 
Vintrlík 
 

 
 

Tito úspěšní závodníci dostali diplom a sladké 
medaile. Ovšem i na ostatní se dostalo a každý dostal 
diplom za účast a také sladké ocenění. Doufáme všichni 
společně, že i příští rok se setkáme na svahu v Němčičkách 
a znovu prožijeme hezké chvíle jako letos.  

 
Petr Chalupný 

 

Sportovní aktivity na škole 
 

V zimě se sportovní aktivity odehrávají především v 
tělocvičně. Pravidelně funguje sportovní kroužek a kroužek 
florbalu. 

V tomto novém roce 2017 jsme uspořádali soutěž ve 
šplhu a turnaj v košíkové. K těmto soutěžím něco blíže: 

ŠPLH: V pondělí 30. ledna se sešli „šplhouni“ ne ve 
třídě při výuce, ale v tělocvičně. To byla uspořádána soutěž 
ve šplhu o tyči. Přihlásilo se 10 žáků. Každý měl 3 pokusy. 
Po přípravě – rozběhání a rozcvičení se soutěžilo. Všichni se 
snažili co nejrychleji vyšplhat ke stropu. Na 3. místě skončila 
Alžbětka Stehlíková z 2. třídy, na 2. místě byl Bořík Franěk 
ze 3. třídy a nejlépe se vedlo a dařilo Lukáši Barkovi – tedy 
1. místo, také z 3. třídy. Získali diplom a sladkou odměnu. 
Odměněni za snahu a odvážnost byli i ti ostatní. Prostě 
všichni si užili nezvyklého pohybu a soutěžení. 

 

 
 
KOŠÍKOVÁ: V pondělí 20. února se sešly všechny děti, 

které mají rády pohyb, hru s míčem a soutěžení opět v 
tělocvičně. To byl uspořádán turnaj v košíkové. Nejdříve se 
soutěžilo v hodu na koš. Nejlépe se tentokrát dařilo Kristýně  
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Jamborové – 1. místo, na 2. místě skončil Filip Kokeš a na 
třetím Lukáš Barek. 

Při hře – zápasech, se dařilo družstvu Filipa Kokeše. 
Toto družstvo také vyhrálo. K nejlepším hráčům patřil právě 
Filip. Také pěkně hráli a zpracovávali míč Marek Vintrlík a 
Lukáš Barek. Míč dobře ovládal i Petr Brablík a Kristýna 
Jamborová. Velmi se snažila ještě děvčata Adélka Rychlá a 
Nikola Hausnerová. Všechny čekala na konci sladká odměna 
a diplom. 

Ještě nás čeká soutěž¨ v přehazované a pak už budou 
činnosti převážně zaměřené na pobyt venku- na hřišti a 
kurtech, prostě na sluníčku a čerstvém vzduchu. 

Únor byl také termínem pro LVK – lyžařský výcvikový 
kurz. Ale o něm se zmíní vedoucí kurzu pan učitel Chalupný. 

 
Mgr. Pavel Kabela 

 

Recyklohraní 
 

Naše škola je zapojena do celostátního školního 
programu RECYKLOHRANÍ – UKLIĎME SI SVĚT. Je to 
projekt, který v sobě spojuje vzdělávání a soutěže se 
zaměřením na třídění a recyklaci odpadu. 

Za splnění soutěžních úkolů a sběr baterií a 
drobných elektrospotřebičů dostávají školy BODY. Získané 
body se mohou vyměnit za atraktivní CENY. 

Nyní máme na kontě 1 208 bodů: za splněné 
soutěžní úkoly jsme získali 500 bodů a díky vám, rodičům a 
občanům, kteří jste na podzim přinesli či poslali tužkové 
baterie a drobné elektrospotřebiče = 170 kg, dalších 708 
bodů.Takže vám všem moc a moc děkujeme! 

Soutěž a sběr stále pokračuje. Chtěli bychom s vaší 
pomocí získat 5 000 bodů. To bychom za ně mohli získat již 
velmi kvalitní, atraktivní a hodnotnou hru STOLNÍ FOTBAL. 

Tak vás PROSÍME, PODPOŘTE naše úsilí a „sen“, 
noste či posílejte po dětech již vysloužilé elektrospotřebiče a 
baterie. Budeme dělat dobrou věc SPOLEČNĚ. 

 

Mgr. Pavel Kabela 
 

Naše školní družina 
 

Školní družina umožňuje dětem především 
odpočinkové a relaxační činnosti, aktivity dle vlastního 
výběru i organizované akce vztahující se k danému tématu. 
Nezapomíná se také na pravidelný pobyt venku a tvořivou 
činnost. Zmíním se o několika zážitkových akcích tohoto 
zimního období: 
 

Tři králové: V pátek 6.ledna měli svátek Tři králové. 
Tento svátek se pojí ještě k Vánocům. Připomíná se událost 
brzy po narození Ježíška. Všichni víme, že Třem králům – 
mudrcům z Východu se zjevila na obloze velká hvězda a ta 
je dovedla do Betléma. Přišli se poklonit a přivítat narozené 
děťátko a obdarovat ho – dát mu dary, pomoci mu v nouzi. 
Byli hodní a štědří. 

Také v dnešní době si připomínáme tyto kladné 
vlastnosti - štědrost, dobrou vůli, nebýt lhostejní a pomoc 
druhému. I my ve škole a družině. Děti si celý týden vyráběly 
koruny a učily se text známé koledy. Tři králové – Kašpar, 
Melichar a Baltazar navštívili i malé spolužáky ve školce, 
představili se jim a zazpívali koledu. Také si připomněli a 
zahráli příchod do Betléma k Ježíšku = cesta z družiny 
chodbou do ředitelny za paní ředitelkou za zpěvu koledy. 
Velmi prožitkové a zábavné. 

Návštěva lesa: 8.února jsme odpoledne vyrazili s 
družinou do lesa. Je zima, sníh. Zvířátka – lesní obyvatelé, 
mají nedostatek potravy. A tak jsme jim přinesli tvrdý chléb a 
rohlíky, které žáci a jejich rodiče doma usušili. Trošku jsme 
zvěři zpestřili jídelníček a snad i pomohli překonat svízelné  

 
chvíle a hladovění. Cestou děti pozorovaly stopy ve sněhu a 
hrály si na stopaře a myslivce, opakovaly si pravidla 
správného chování v přírodě. Také si poseděly na 
mysliveckém posedu a sledovaly okolí dalekohledem. 
Takovouto vycházku do lesa ke krmelišti či krmelci budeme 
ještě opakovat. Chceme pomáhat lesním zvířátkům. 
 

 
 

Den mateřského jazyka: V úterý 21.února jsme si 
na škole v rámci družiny připomněli Mezinárodní den 
mateřského jazyka. A tak jsme si na tento den pozvali pana 
Jana Korába, člověka znalého kultury slova a přednesu, 
člena divadelního spolku a výborného herce, na besedu. 
Družina se změnila na hodinu českého jazyka, podanou 
zajímavou a zábavnou formou „ochotníka“. Po vzájemném 
seznámení se „skloňovala“ slova KOMUNIKACE, ŘEČ, 
MATEŘŠTINA, také přišlo na rozdíly mezi SPISOVNÝM a 
NESPISOVNÝM jazykem, NÁŘEČÍM, HOVOROVOU 
MLUVOU a SLANGEM. Zmínka byla i o slovech cizího 
původu. Samozřejmě se mluvilo i o divadle a HERECTVÍ. 
Děti představovaly herce a pan Koráb režiséra. Došlo i na 
dotazy tažené z „klobouku“. Pěkné, milé, spontánní setkání 
dětí a seniora – herce znalého kultivovaného slova. Byla to 
hodina o správné komunikaci a vyjadřovacích schopnostech. 
 

 
 

Samy děti napsaly: „Pane Koráb, děkujeme, že jste 
za námi přišel, věnoval se nám a odpověděl na naše otázky. 
Jste moc milý člověk. Řekl jste nám spoustu zajímavých 
věcí, i o divadle. Děkujeme.“ Není co dodat. 

Součástí školní družiny je i „ranní“ družina. Žáci a 
jejich rodiče mají možnost této služby. Využívají ji již od 6,30 
hod. Zde se pobaví a pohrají (i posnídají), případně připraví 
na vyučovací proces v příjemném prostředí a pod dozorem. 

 
Mgr. Pavel Kabela 
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OS Nedánov 
 

 

 

Nedánov – Maškarní karneval 
 

V nedělním odpoledni uspořádalo Občanské 
sdružení Nedánov Dětský maškarní karneval, na kterém se 
sešlo opravdu velké množství nádherných masek a převleků. 
O velmi pěkný program se tentokráte postaralo duo 
šikovných klaunských děvčat s Pohádkového divadla Sandry 
Riedlové.  Soutěže, které byly připraveny pro děti i dospělé, 
si všichni dostatečně užívali, a i když se některým rodičům 
po náročném pracovním týdnu ne zrovna chtělo soutěžit, 
klauni se nedali jen tak odbít a zapojili každého, kdo jim pod 
ruku přišel. Mimo pěkné soutěže jsme se všichni nechávali 
unášet zvuky dětských diskotékových písniček a na parketu 
tak bylo alespoň pořádně živo. Na závěr byla připravena 
nádherná tombola, ve které nechyběly panenky, auta, 
sportovní náčiní, hry i psací potřeby a také krásné dorty od 
šikovných cukrářek.  

Za štědrou tombolu a všechny obdarované děti 
ještě jednou děkujeme všem sponzorům z řad rodičů, spolků 
i podnikatelů. 
 

 
 

 
 
 

Za OS Nedánov, Bohuslav Barek 

 
 

Knihovna 
 

 

 
Otevírací doba knihovny 

 

Obecní knihovna oznamuje, že od března zahajuje letní 
provoz, bude otevřeno: 
 

Pondělí: 17.30 - 19.30 
Pátek:    17.00 - 18.00 

 

 
 

 

Divadlo 
 

 
 

Divadelní bilancování 
 
 

Pravidelně každoročně s blížícím se jarem nastává 
na výročních schůzích či valných hromadách bilancování, co 
podstatného se v tom či onom spolku v posledním roce 
událo. Nejinak je tomu i u nás v Divadelním spolku bratří 
Mrštíků. Jsem však trochu na rozpacích. Mám čtenáře 
skvělého čtiva, kterým Polehrad bezesporu je, zasypávat 
statistickými čísly, nebo zvolit variantu nezávazného pindání 
o tom, kam se divadlo zase vyšvihlo? Tentokrát jsem zvolil 
druhou variantu, neb zvídavý čtenář má jedinečnou možnost 
navštívit naše webové stránky a spočítat si například 
veškerá naše odehraná představení. Schválně, tipněte si, 
zda jich bylo vloni více, nebo méně než čtyřicet? 

Konec kalendářního roku je chápán jako doba 
všeobecného bilancování a přijímání předsevzetí. Většina 
lidí zřejmě cítí potřebu zastavit se a ohlédnout za svým dílem 
vymezeným jedním oběhem Země kolem své mateřské 
hvězdy. Ostatně činí tak nejen křesťané; muslimové mají 
svůj ramadán, židé Dny smíření. 

Tak tedy, co se vloni v divadle událo. Na první 
pohled je markantní zejména to, co ekonomové nazývají 
vyššími výkony. Jestliže jsme byli v minulých letech 
přesvědčeni, že víc se toho na naše jeviště prostě fyzicky 
nevejde, loňský rok opět naše představy předčil. Počátek 
roku jsme zahájili pokračováním repríz Divé Báry. Skvěle 
reprezentovala jak obec, tak kraj na několika přehlídkách, až 
se vyšvihla po dvanácti letech na Olymp amatérského 
divadla, na přehlídku v Hronově. Ale co Bára přidala navíc, 
není na první pohled vidět – a to, že se opět výrazně zvedl 
zájem o naše divadlo v širokém okolí. Zájezdové autobusy 
míří do naší obce stejně tak od Brna jako od Hodonína a 
dokonce až z Velké nad Veličkou nebo Nového města na 
Moravě. 

Jaro patří v našem divadle premiérám. Vloni se nám 
urodily hned dvě. Nejprve začátkem března pásmo 
vybraných forbín Voskovce a Wericha Jízlivý glosátor v režii 
Jiřího Merlíčka. Druhým kouskem byla o několik týdnů 
později prvorepubliková komedie Na letním bytě pod 
taktovkou režisérky Ivy Kahounové. 

Loňská jarní sezóna končila opravdovým 
majstrštykem. Podařilo se k nám do Boleradic přivézt celý 
ansámbl divadla Semafor, aby na prkna našeho divadélka 
uvedl muzikál Kdyby tisíc klarinetů. Bylo vyprodáno do 
posledního místečka, a tak si diváci, na které se dostalo, 
mohli rozžhavit ruce do červena potleskem ve stoje, a když 
někomu klouzala slza po tváři, bylo to jenom proto, že  
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představení skončilo tak brzy. Díky pane Suchý, díky paní 
Molavcová, slečno Viktorie, vojíni, důstojníci, perfektní 
muzikanti a všichni ostatní, kteří mezi moravské vinohrady 
přivezli takový divadelní zážitek. 

Letošní rok začal premiérou dlouho připravované 
dramatizace románu Karolíny Světlé Kříž u potoka. Pravda 
pro naše divadlo trochu nezvyklý termín premiéry ale pro nás 
velmi důležitý: před sto dvaceti lety se totiž začali scházet 
naši předkové, aby v režii učitele Cyrila Metoděje Hladkého 
převedli tento kus na divadelní prkna. A právě s touto 
událostí spojujeme počátky divadelního činění v 
Boleradicích. 

A co nás čeká v nejbližší době? Možná právě ve 
chvíli, kdy čtete tento článeček, probíhá na našich prknech 
zkouška komedie Jana Wericha Jezinky a bezinky. Režii má 
v rukou Jiří Brabec a premiéru si nenechte ujít koncem 
dubna. Mohu vřele doporučit. A to nezmiňuji trvalky naší 
scény, jako je Jarní Sešlost, Jarní předplatné, stejně jako 
předplatné pro rodiče s dětmi nebo Divadelní zájezd. 

Závěrem mi dovolte vyslovit řadu poděkování. 
Boleradické divadlo je, jak všichni víme, scénou tak říkajíc 
dobrovolnickou, jinými slovy vše, co se v divadle odehrává, 
organizují lidé ve svém volném čase a bez nároku na 
odměnu. Jim všem opravdu upřímně děkuji, bez jejich 
nezištného přístupu bychom to mohli rovnou zabalit. Velké 
díky zaslouží jistě i jejich životní partneři, přece jen rajzovat 
si po světě s komedianty, když doma padá střecha, a přesto 
partnerovu zálibu tolerovat, to chce značnou dávku 
nadhledu. Naše poděkování patří také mecenášům – dobrým 
lidem, kteří i v dnešní době neváhají sáhnout do kapsy a 
podpořit boleradické komedianty. Těm všem ještě jednou 
díky. 

P.S.: Tipovali jste? Tak tedy správná odpověď na 
úvodní otázku zní 29 představení doma a 14 venku. 
Nepočítám k tomu hostující soubory – uvedli dalších 
čtyřiadvacet představení během roku. 

 
Jiří Janda 

 
 

Dárkové poukázky do  
Divadla Boleradice 

 

Každým rokem prodáváme Dárkové poukázky na 
divadelní představení uváděná v našem divadle. Je to určitě 
vhodný dárek blízkým nebo přátelům tak si jej nenechte ujít. 
Poukázky jsou určeny pro všechna představení v Divadle 
Boleradice s výjimkou vystoupení profesionálních souborů a 
hudebních produkcí. Zakoupit si je můžete v pokladně 
divadla každý pátek nebo vždy hodinu před představením. 
Pro vzdálenější zájemce je můžeme zaslat i poštou. 

 

Jiří Janda 
 

Jarní pozvání do divadla 
 
 

Letošní uvedení dramatu Kříž u potoka se setkává s 
velkým diváckým zájmem. Podle scénáře Pavla Ondrucha ji 
zrežírovala Iva Kahounová a uvádíme 10. Března, 1. a 21. 
dubna. 

V loňském roce jsme uvedli na scénu výběr forbín 
Voskovce a Wericha nazvané Jízlivý glosátor. Jsou 
samozřejmě doplněny nestárnoucími písničkami Jaroslava 
Ježka. Jejich inteligentní humor oslovuje už celé generace 
diváků a jistě si najde ty své i v našem divadle. Představení  
uvidíte v sobotu 11. března. V režii Jiřího Merlíčka účinkují 
Zbyněk Háder a Jiří Brabec. 

 

 
Rozverná pohádka pro dospělé a starší děti 

Zapeklitá komedie aneb Kdo si brousí nad Paďousy je na 
repertoáru už několik let. A stále má své diváky. Opět zvítězí 
dobro s pomocí lásky nad zlem. V obci Paďousy probíhá 
mše a farář prosí vesničany, aby přispěli penězi na opravu 
cesty, po které bude jednoho dne nesen na místo posledního 
odpočinku každý z nich. U vládce pekel Lucifera zatím 
probíhá porada - všichni si mnou ruce nad světem, který je 
zaplaven lží, falší, přetvářkou, hrabivostí, lakotou, nenávistí, 
nesnášenlivostí, nevěrou, pýchou, kariérismem a radují se, 
že zatímco peklo vzkvétá, nebe je na tom zcela opačně. 
Uvedeme ji v pátek 7. dubna večer. Přijďte se pobavit. 

O hostování Vlastenecké omladiny v našem divadle 
je mezi diváky vždy velký zájem. Pozvali jsme je i letos s 
klasickou renesanční komedií Zkrocení zlé ženy. Slavný 
dramatik William Shakespeare svým mistrovským perem 
zachytil všechny podoby lásky i sváru mezi mužem a ženou. 
Představení uvádíme v sobotu 22. dubna. 
 

 
 

Kříž u potoka 
 v hlavní roli Jana Kahounová a Jurka Háder 

 
Rezervaci vstupenek jednotlivých představení nebo 

předplatného můžete provést už teď na webových stránkách: 
 

www.boleradice-divadlo.cz  
 
nebo osobně každý pátek od 18 do 19 hod v pokladně 

divadla. Telefonní číslo do divadla v době předprodeje je 723 
666 153. Na webových stránkách najdete i další podrobnosti 
o programu divadla. 

Moc bychom si přáli, abyste se vy, naši diváci, těšili 
na návštěvy divadla stejně, jako se my těšíme na vás. 

 
Za všechny divadelníky v Boleradicích 
 

Jiří Janda 
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První písemná zmínka o divadle v Boleradicích z roku 1897.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letos slavíme 120 let divadla v Boleradicích. 
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Příběh divadelní budovy 

 

Přestože by se mohlo zdát, že 120. výročí divadelní 
činnosti v Boleradicích a historie budovy, ve které náš 
Divadelní spolek sídlí a vyvíjí svou činnost spolu nesouvisí, 
je zřejmé, že obojí k sobě už dlouhou dobu neodmyslitelně 
patří. 

Události spojené s nejstarší historií budovy 
(dokončena v roce 1939) i s její rekonstrukcí a 
znovuotevřením v letech 2003 – 2004 se odehrály v poněkud 
dramatických kulisách. Především ona novodobá část 
„událostí“, spojená s přestavbou a majetkoprávním řešením 
je veřejností často interpretována až pozoruhodně 
nepřesným způsobem. Předpokládám, že se nejedná o zlý 
úmysl, ale především o nedostatek informací o 
skutečnostech z doby poměrně nedávno minulé. A právě tyto 
důvody mě vedly k myšlence shromáždit a zveřejnit všechna 
dostupná data, vztahující se k uvedené budově. 

 
Jak to tedy bylo a je s divadlem? 

 
V letech 1937 - 1938 zakoupila tehdejší orelská 

jednota v Boleradicích od paní Hajátkové budovu hostince 
č.p. 113 a přilehlý pozemek, na kterém se rozhodla 
vybudovat na svou dobu odvážný a velkoryse pojatý ( dnes 
bychom použili výraz „multifunkční“) objekt Orlovny , který 
umožňoval provozování kina, divadla, tanečních zábav , 
sálových sportovních aktivit a podobných akcí. Propojení 
budovy Orlovny s hostincem, na dvoře fungující kuželnou a v 
těsné blízkosti se nacházejícím orelským cvičištěm (dnes 
tenisové kurty) se ukázalo jako velmi šťastné. Pro úspěšné 
budování tohoto objektu bylo založeno Družstvo lidového 
domu a orlovny v naději, že takto vzniklý majetek bude v 
případě potřeby jako družstevní lépe ochráněn. Zde je nutné 
podotknout, že stavba Orlovny zdárně probíhala především 
díky velkému nadšení, nezištné pomoci a někdy i značných 
osobních přispění členů místního Orla. 

Nicméně již v době dokončování budovy se rychle 
schylovalo k okupaci tehdejší Československé republiky. Po 
obsazení naší země okupační mocností došlo vzápětí k 
zákazu činnosti nejen politických stran, ale i některých 
spolků, mezi nimi i Československého Orla. 

Šest válečných let uplynulo, spolky obnovily svou 
činnost a zdálo se, že i přes všechny potíže ( zejména 
ekonomické) se opět bude spolková činnost úspěšně 
rozvíjet. Potom ovšem přišel únor 1948 a s ním nová vlna 
zákazů činnosti pro různé spolky a organizace. Je příznačné, 
že jedním z prvních takto postižených spolků byl již 15. 6. 
1947 katolicky zaměřený Orel. Po zákazu činnosti 
následovaly další sankce v podobě zabavování majetku. 
Došlo i na jednotu Orla v Boleradicích. Výměrem Okresního 
národního výboru v Hustopečích ze dne 9. ledna 1953 č.j. 
III/262- 1953 byl Orlu zabaven veškerý majetek s 
odůvodněním, že „ jeho existence nepomáhá výstavbě 
socialismu“. Fyzické zabavení majetku provedl na základě 
uvedeného výměru místní Akční výbor Národní fronty za 
účasti zástupců MNV a dosavadních majitelů. Doklady o této 
události tj. uvedený Výměr ONV a Protokol o zabavení 
majetku, má Orel uloženy ve svém archivu . Budova včetně 
vybavení byla převedena do správy a později do majetku 
MNV Boleradice. 

Objekt poté sloužil k různým účelům – především k 
provozování kina, byla tam umístěna obřadní síň, knihovna, 
útulek pro děti ( obdoba dnešní Mateřské školy), školní dílna, 
klub pro mládež atd. Zadní trakt využívala tehdejší Strojní 
traktorová stanice, posléze družstvo Patenta a výrobní 
družstvo Destila. 

 
 

 
V letech 1967 – 1968 bylo kino přebudováno na 

širokoúhlé, což bylo v té době na malé obci ojedinělé. 
Vzniklo velmi moderně pojaté, spádové hlediště, jehož  
 
základní konstrukce je využívána dodnes. Bohužel, při této 
částečné rekonstrukci nedošlo k velmi důležitému kroku – 
obnově izolace zdiva proti zemní vlhkosti. 

Budova tedy dále sloužila k provozování kina a 
využívali ji samozřejmě i členové divadelního souboru 
tehdejší Osvětové besedy. 

Zub času však pracoval neúprosně a technický stav 
budovy se rychle zhoršoval. Pak přišel rok 1989 a volby (i 
komunální) v roce 1990. Zájem o kino postupně slábl a to i 
přes skutečnost, že v roce 1995 došlo k vybudování plynové 
kotelny a instalaci ústředního topení. Pro pokračující 
nezájem byl provoz kina ukončen a budovu pak využíval ke 
své činnosti divadelní soubor, který od roku 1997 nese název 
Divadelní spolek bratří Mrštíků. 

A právě členové DS usilovali o to, aby obec 
uvažovala o opravě budovy, která (jak výše uvedeno) byla 
jejím majetkem. Vzhledem k tomu, že obec v devadesátých 
letech minulého století přednostně investovala do velkých a 
důležitých staveb (plynofikace, vodovod, stavba MŠ, stavba 
nové radnice, bytový dům…..), nebylo možné uvolnit z 
obecního rozpočtu dostatečnou částku na rozsáhlou a 
finančně náročnou opravu. K zásadnímu obratu došlo až na 
začátku nového století. Obec, jako majitel objektu, zadala 
vypracování studie pro generální opravu budovy. Rozpočet 
na tuto akci se ukázal jako astronomický a daleko 
přesahoval možnosti obecního rozpočtu. Proto se tehdejší 
obecní rada a zastupitelstvo rozhodly pro opravu formou 
postupných kroků a současně se začaly hledat možnosti 
získání dotace na tuto akci. Nejprve se podařilo získat ze 
státního rozpočtu dotaci na opravu střechy. To byl slibný 
začátek ! Pro získání další, větší dotace bylo nutné 
vypracovat projekt rekonstrukce, což byl nezbytný podklad 
pro podání žádosti o dotaci. Podařilo se a obec, jako majitel 
objektu obdržela ze státního rozpočtu další významnou 
částku. Díky tomu se mohlo přistoupit k zásadní 
rekonstrukci. Obě výše zmíněné dotace se podařilo získat 
díky tehdejšímu poslanci panu Ladislavu Šustrovi. Na jaře 
2003 byly zahájeny stavební práce. 

Dne 14.července 2003 došlo k odvolání starosty a 
rady obce a jejich nahrazení jinými členy zastupitelstva. 
Nové vedení obce slíbilo, že rekonstrukci dokončí ( viz. Zápis 
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.7.2003 a 
týdeník Nový život č.29 ze dne 17.7.2003). Stavební práce 
byly na určitou dobu přerušeny a vedení obce jednalo o 
dalším postupu. Rozhodlo, že dosud provedené práce budou 
uhrazeny do výše získané dotace, ale vzhledem ke 
skutečnosti, že pro dokončení rekonstrukce chybí ještě cca 5 
milionů korun, nebude obec ve stavbě pokračovat. Poté rada 
obce přizvala k jednání zástupce původního majitele – místní 
jednoty Orla, která nedlouho předtím obnovila svou činnost. 
Rada nabídla vrácení budovy Orlu s tím, že se tento o 
dokončení rekonstrukce postará. Pro členy Orla to bylo velmi 
těžké rozhodování, protože jednota nedisponovala žádnými 
prostředky a neměla žádné zkušenosti s řízením a 
financováním tak velké akce. Tehdejší jednotu Orla v 
Boleradicích tvořili především starší členové. Protože se 
však jiné řešení nenabízelo a hrozilo, že rozestavěná budova 
nebude dokončena, zástupci Orla s převedením budovy do 
vlastnictví souhlasili. Zastupitelstvo obce dne 17.8.2003 
převod schválilo (viz Usnesení ze zasedání zastupitelstva ze 
dne 17.08.2003). Zastupitelstvo obce svým usnesením z 
uvedeného dne schválilo rovněž Dodatek č.1 k původní 
smlouvě o dílo s dodavatelskou firmou. Orel podpisem 
tohoto dodatku převzal veškeré povinnosti a závazky, které z 
této smlouvy vyplývaly. 
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Orel poté zahájil intenzivní jednání spojená se 

změnou majitele a podáním žádosti o dotaci ze státního 
rozpočtu. Tuto se podařilo ( opět díky pomoci poslance 
L.Šustra) získat a rekonstrukci budovy v červnu 2003 
úspěšně dokončit. Po celou dobu rekonstrukce se členové 
Divadelního spolku aktivně podíleli na jednáních s 
projektantem, architektem, dodavatelem a DS také přispěl ze 
svých skromných prostředků především na vnitřní technické 
vybavení. Skutečnost, že členové DS a Orla odpracovali na 
bourání a vyklízení budovy před nástupem stavební firmy 
stovky hodin, je už úspěšně zapomenuta. Dlužno 
poznamenat, že obě strany tj. Orel jako majitel a DS jako 
uživatel budovy se od samého počátku shodly na tom, že 
budova bude sloužit především k provozování divadelní 
činnosti. Že to bylo moudré rozhodnutí, ukázal čas ! 

V posledních letech se DS a Orel společně podílejí na 
nezbytných opravách objektu např. na první etapě opravy 
izolace proti zemní vlhkosti, opravě vstupního schodiště 
apod. 

Jan Koráb 
 

 

Historie 
 

 

Výročí v Boleradicích 
 

1287 - 730 let - první písemná zmínka o kostele 
1532 - 485 let - povolení stavby první radnice 
1537 - 480 let - potvrzení městečka a udělení  

           výročních trhů 
1607 - 410 let - první písemná zmínka o škole 
1832 - 185 let - z tohoto roku pochází socha Jana  

           Nepomuckého 
1867 - 150 let - narodil se František Novák 
1897 - 120 let - založen potravní spolek Blahobyt,  
                         později Vzájemnost 
1907 - 110 let - založen včelařský spolek 
1922 -   95 let - založena obecní knihovna,  

           knihovník Josef Víteček č. 46 
1947 -   70 let - odhalení pomníku Rudé armády 
1957 -   60 let - založení JZD 
                       - vzniká svaz chovatelů 
1977 -   40 let - vybudován areál Svazarmu 
1997 -   20 let - vysvěcen obecní prapor 

         - založen Divad. spolek bří. Mrštíků 
                       - vysvěceny nové zvony 
 

Marta Korábová, kronikářka 
 

V dubnu před 72 roky 
 

Tehdy se přes naši vesnici převalila nekrutější 
válečná vřava nahánějící strach i těm nejotrlejším. Obavy, 
jak dopadne přechod fronty, zda zůstanou na živu, co bude 
s jejich domovy a majetkem, vyvstávaly z očí každého 
občana Boleradic. Válečná seč se přehnala se vší krutostí a 
ruští vojáci, hnáni do bojů o Brno, německé zbraně kosily 
nemilosrdně. 

Až nyní, po otevření ruských válečných archivů, se 
identifikují ti, kteří byli u nás pochováni a zůstala po nich jen 
jména, u mnohých ani ta. Tak až po té předlouhé době je 
možné se o nich dozvědět mnohem více, jejich věk, odkud 
pocházeli, jejich vojenskou hodnost a zařazení, u mnohých 
dokonce za jakých okolností a kde padli. Nechtěl jsem věřit, 
když jsem spatřil na zažloutlé listiny – doklady s řadou 
podrobností o nich, kde a za jakých okolností padli. To vše 
stvrzeno podpisy velitelů a razítky. Mnozí jejich potomci, 
děti,vnuci, pravnuci a příbuzní se dnes zajímají o tyto údaje, 
navštěvují místa, kde jejich drazí našli smrt, kde jsou 
pochováni. 

 
A tak jsou známá nejen jména pětice tankistů, kteří 

odstartovali z naší vesnice k dalšímu útoku, a jejichž tank po  
opuštění lesa za našim rybníkem obdržel přímý zásah a 
všichni v něm uhořeli. Je znám i kozák, který o kus dál, 
směrem na Diváky najel na minu a zůstala po něm i jeho 
koni jen „kozácká nahajka“. Z vojenských archivů se 
dovídáme podrobnosti smrti Edika, kterého jeho kamarádi 
pochovali u našeho kostela. Text zní: 

Kraft Eduard Ivanovič, mladší gardový seržant, třidič – 
mechanik tanku 151. Tankového pluku, nar. 1924 
v Ukrajinské SSR, město Proskurov, povolán v r. 1944, padl 
11. 4. 1945 v boji na severním okraji Lanžhota. Eduard Kraft, 
národnosti Lotyš, při odrážení protiútoku nepřátel zručně 
manévroval tankem na bitevním poli a prováděl korekce 
palby. Přitom si povšiml nepřátelské protitankové baterie, 
pálících po našich tancích, což neprodleně ohlásil veliteli 
tanku. Velkou rychlostí navedl tank do blízkosti nepřátelské 
baterie, čímž umožnil veliteli za chodu zničit dvě protitanková 
děla. V tom žhavém boji s. Kraft padl smrtí chrabrých. Je 
hoden vládního vyznamenání Řádem Vlastenecké války 
pvního stupně. Posmrtně. 
 Jak víme, psal Edikův nejlepší kamarád, 
bezprostředně přímo v tanku, před dalším útokem, o smrti 
Edika jeho sestře Olze. A až měli čas, pochovali jej jeho 
bojoví druzi u nás, tedy 5 dnů později. Byl jedním z téměř 
2000 padlých u Lanžhota. Není tedy nic přehnaného, v den 
osvobození Boleradic dne 17. 4. 1945 si tyto události i oběti 
připomenout. 
 Poznámka k datu osvobození: Na našem pomníku 
pod kostelem je sice uvedeno datum 16: dubna, ale oficiální 
datum sovětské velení určilo 17. Dubna, a to proto, že 16. 
Dubna byla osvobozena celá obec, ale ne katastr. Jeho část, 
směrem k Nedánovu, drželi ještě Němci. Až po jejich 
vytlačení, tedy 17. Dubna, byly Boleradice celé osvobozeny. 
Staří pamětníci uváděli, že již v neděli navečer několik 
průzkumníků se dostalo na dolní část obce. Ve školní 
kronice je uvedeno, že mezi nimi měl být jeden jménem 
Procházka, který měl padnout někde u Těšan. Avšak 
v seznamu padlých jihomoravského kraje jsem takové jméno 
nenašel. 

Jan Horák 
 

Těm padlým 
 

Nad široširou plání 
kde kosila je smrt, 
tam skřivan vzlét. 
Rekovný boj a jejich umírání 
k novému životu budil svět. 
 

Přešlo víc jak půl století, 
památníky dala jim tato zem. 
Smrt jejich však stále platí, 
varuje a prosí zároveň. 
 

Kdo velel jim v krvelačné řeži 
zahynout zde v zemi daleké? 
Spočítat jen stěží 
hlavy jejich krví zalité 
 

Daleko spíte od svých rodných míst, 
pro moc i slávu cedili jste krev. 
V odkazu válek kdo má stále číst? 
Zbyla z nich jen bolest, marný vzdech. 
 

Nad lánem zkrvavených polí zrají klasy 
zem dme se slibnou sklizní. 
Však v zlostných mracích hrozí děsy! 
Zas po krvi zem žízní? 
Už nikdo neuslyší vaše hlasy, 
Však pocta vám nechť zní.                                       Jan Horák 
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Zahrádkáři 
 

 

Zahrádkáři informují 
 

Jsme na prahu nového roku. A tak se ještě 
ohlédneme za loňským rokem a naší spolkovou činností. 

 
A jak jsme se činili? 
 

Na jaře, v dubnu, jsme zorganizovali zájezd na 
zahradnické trhy do Věžek a na prodejní výstavu Floria v 
Kroměříži. Spojili jsme s tím i návštěvu zemědělského muzea 
v Pravčicích u Hulína. Zájezd se velmi vydařil. 

V září jsme uspořádali místní Výstavu ovoce, 
zeleniny a květin s názvem Ze zahrady přes pole a vinice do 
lesa. Akce byla i zpestřena soutěží o nejlepší zpracovaný 
produkt ze zahrádky, která se těšila velkému zájmu. Všem 
pořadatelům patří srdečný dík. 

V pozdním podzimu, již v adventní době, jsme měli 
Přátelské posezení členů s malou přednáškou Jak překonat 
zimu. Zajímavé rady......Toto již tradiční setkávání je příjemné 
sdružování lidí – členů spolku. Naši členi, především členky, 
mohou být hrdi (hrdé), že patří do této zájmové organizace 
zahrádkářů, která má v Boleradicích bohatou tradici, historii 
a činnost. 

Ani zpracovna ovoce nezahálela, i když nebylo 
zdaleka tolik ovoce jako na podzim roku 2015. Sušilo se 8x – 
meruňky 1x, rajčata 1x, hrušky 2x, švestky 4x, celkem 
usušeno 140 kg. Moštovalo se 3x – 306 kg jablek. Panu 
správci zpracovny J. Šillerovi děkujeme za poctivou a 
obětavou práci. 

25. února 2017 se konalo zasedání Rady územního 
sdružení ČZS Břeclav. Také jsme se zúčastnili. Jedním z 
bodů schůze bylo předávání ocenění za zásluhy o rozvoj 
zahrádkářské činnosti. Za naši organizaci byla oceněna paní 
B. Veselá, R. Stehlíková, J. Novotný a P. Kabela. Srdečně 
blahopřejeme. 

Nyní nás čeká Výroční členská schůze. Zde si 
naplánujeme letošní činnost a aktivity. Tento rok je totiž pro 
nás významný. Letos si připomínáme 60. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU (r. 
1957). Tudíž všechny akce zahrádkářů se ponesou v duchu 
tohoto celorepublikového výročí. 
Srdečně vás, širokou veřejnost, na všechny zveme. 

 
Za výbor ZO ČZS – Pavel Kabela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotoreportáže 
 

 
Divadelní ples 
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Maškarní ples 
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Pozvánka  

Městys Boleradice, OS Nedánov a Květiny Hanka 
Vystoupilová  srdečně zvou všechny občany na akci 

s názvem 
 

 ZA JARNÍ INSPIRACÍ DO BOLERADIC. 
 

Těšit se můžete na jarní vazby květin, velikonoční dekorace, 
netradiční zákusky, dílničky pro děti, ochutnávku jarních 

polévek, vystoupení dětí z MŠ a Polehrádku.  
 

Host nedělního odpoledne bude   
lidový kroužek ze Suché Lozi SLATINKA. 

 
Naladit se na svátky jara a prožít pěkné odpoledne můžete v 

NEDĚLI 9. DUBNA 2017 od 14. HODIN v sále Městyse 

Boleradice. 
 

 
 
 

 

Uzávěrka pro II. číslo zpravodaje bude 04. 06. 2017 
Zpravodaj č. II/2017 vyjde v červnu 2017 

 

 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozvánka na dětský den 

 

Místní rybářská skupina Boleradice 
uspořádá v měsíci červnu na rybníku 

 

DĚTSKÝ DEN 
 

Akce se uskuteční druhou neděli v červnu nebo 
podle počasí. 
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