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Zprávy z radnice 
 

 
Vážení spoluobčané, milí čtenáři, 

 

letní měsíce nastávají, už jen krátký čas zbývá do 
letošních Jánských Hodů a opět se mne ptáte stejnými 
otázkami jako před několika lety „stihne se to do hodů“. 
Rovněž i já znovu odpovídám, věřím, že ano. O tom, že 
revitalizace druhé části návsi spolu s opravou panelové 
komunikace je jednou z důležitých a velice náročných akcí 
není asi potřeba připomínat. Kromě plánovaných prací, které 
mají svůj daný harmonogram, se vždy najde nějaký ten 
skrytý problém. I tato etapa tak nebyla výjimkou a přes 
plánované ukončení stavebních prací do konce května, se 
vše postupně posunulo až do předhodového času. Jsem 
velice rád, že se vše již postupně uzavírá a do ukončení 
revitalizace návsi zbývá opravdu minimálně prací, které bude 
zapotřebí dokončit. 
 
 
 

 
 

Již dnes je možné vidět novou podobu větší části 
opravované návsi a jsem velice rád, že ohlasy, které se mi 
dostávají, jsou v převážné většině kladné. Jistě zaznívají i 
další otázky proč je to či ono tak a ne tak. Taky když to tu 
předtím nebylo, není to tu stále potřeba. Ano jsou zde 
změny, ale těm se, pokud budeme přestavovat a 
modernizovat nikdy nevyhneme. Zkrátka všechny nové 
projekty jsou připravovány dle platných norem i zákonů a jen 
v malém procentu se daří tyto stanovené podmínky upravit 
nebo přizpůsobit. I při této etapě jsme se snažili o 
kompromisy a co největšímu přizpůsobení místním 
zvyklostem. V maximálním měřítku bylo taktéž přistupováno 
k požadavkům a návrhům od vás občanů. Věřím, že se vše 
podařilo skloubit a připravit tak, abychom kdykoliv při 
průchodu či průjezdu celou naší návsí měli dobrý pocit 
z pěkného a čistého prostředí.  

 Přestože, je revitalizace návsi jednou 
z nejdůležitějších stavebních akcí posledních let je zapotřebí 
zmínit i drobnější projekty, již uskutečněné v letošním roce. 
V uplynulém čase došlo k dokončení nového bezbariérového 
sociálního zařízení v prostoru pod knihovnou. Konečně i 
návštěvníci našeho sálu či veřejných akcí, ke kterým nebyl 
osud zcela příznivý, a pohybují se třeba prostřednictvím 
invalidního vozíku, mají možnost plně využít tohoto zařízení 
bez zbytečných omezení. Úpravy se také dočkal zadní vstup 
do sálu. Vyměněno bylo staré linoleum za keramickou 
dlažbu a došlo i k výměně dveří za širší dvoukřídlé, které 
umožní stěhování objemnějších věcí. Postupně také 
pokračujeme na opravě sklepních prostor pod budovou 
restaurace. 

 

 
 

Po dlouhá léta neudržované místnosti sloužící 
víceméně jako skladiště harampádí prochází postupným 
vyklízením a zednickými opravami odpadaných omítek. 
Nutné se zde bylo také vypořádat s nadměrnou vlhkostí, 
která byla zapříčiněna špatným stavem odpadního potrubí a 
dlouhodobého neodčerpávání šachet pro sběr spodní vody. 
Úklidové a opravné práce provádíme částečně svépomocí 
našimi pracovníky a budou, předpokládám dokončeny do 
konce srpna, kdy následně dojde i k postupnému předávání 
prostor našim spolkům.  

 

 
 
V období prázdnin bude zahájena výstavba 

prodloužení vodovodu na Dolním Konci, která si klade za cíl 
zajistit přístup k dostatku pitné vody pro nově postavené RD. 
Výstavba vodovodního řadu bude probíhat podél 
komunikace po pravé straně ve směru na Morkůvky a je tedy 
zapotřebí počítat se zvýšenou opatrností. V době prázdnin 
nás také čekají drobné opravy. Například přeložení části 
chodníků v úseku Pod Kostelem, oprava autobusové 
zastávky U Křížku, dostavba plotu dětského hřiště a další 
více či méně viditelné opravy.  

Vážení spoluobčané, přeji vám pěkné prožití 
letošních Jánských hodů spoustu příjemných letních dní při 
vašich dovolených a dětem krásné a především bezpečné 
prázdniny. 

 
Bohuslav Barek, starosta 
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AGROTEC PETRONAS SYNTIUM 

rallye 2017 
 

Vážení spoluobčané tak jako každým rokem, i letos 
upozorňujeme, že v katastru městyse Boleradice bude 
probíhat automobilový závod AGROTEC PETRONAS 
SYNTIUM rallye 2017 a to v termínu 16. - 17. června. O 
termínu konání Boleradické etapy jste byly taktéž 
informování prostřednictvím letáků, které jste obdrželi do 
vašich poštovních schránek. 

  Pro přehled uvádíme termíny všech uzavírek, které 
omezí dopravu při příjezdu nebo odjezdu z Boleradic. 
V pátek 16. června bude od 18.50hod do 2.00hod uzavřena 
komunikace Boleradice - Horní Bojanovice/Němčičky. 
V sobotu 17. června – budou od 10.20hod do 18.40hod 
uzavřeny komunikace v obcích Horní Bojanovice, Diváky a 
dále od 9.00hod do 17.00hod komunikace Němčičky – Velké 
Pavlovice.   

 
Bohuslav Barek, starosta 

 
 

Dotazník PRO 
 

Vážení spoluobčané, zastupitelstvo městyse se 
neustále snaží rozvíjet plány pro spokojený a kvalitní život 
v Boleradicích. Za tímto účelem také zpracovává dlouhodobé 
strategické plány rozvoje našeho městyse, které se následně 
snaží naplňovat. Abychom, měli co nejpřesnější přehled o 
tom, co je pro Vás podstatné, a co by jste uvítali 
v následných letech, zpracovali jsme za tímto účelem 
dotazník o jehož vyplnění bychom vás chtěli požádat. 
Dotazník k programu rozvoje městyse na roky 2018-2023 
najdete na našich webových stránkách www.boleradice.cz a 
také pro ty co nejsou s moderní technikou zcela spjati i jako 
tištěnou přílohu tohoto vydání Polehradu. V případě, že se 
rozhodnete zapojit do přípravy budoucího rozvoje vyplněním 
tohoto anonymního dotazníku, učiňte tak do 23. 6. 2017 kdy 
bude sběr dat ukončen. Tištěnou verzi dotazníku můžete 
vhodit do poštovní schránky úřadu městyse. 

Za vyplnění dotazníku a přispění k dalšímu rozvoji 
Boleradic vám velice děkujeme.  

 
Zastupitelstvo městyse 

 
 

 
Upozornění 

 

Upozorňujeme občany na blížící se konec splatnosti 
poplatků na rok 2017. 

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 

 

 
 

 

 
Usnesení z 15. Zasedání zastupitelstva 

městyse Boleradice konaného dne 11. 5. 
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 

 
volí: 
 

- komisi návrhovou ve složení: Ing. Janda Jiří, p.  
  Machač Jiří, Ing. Hřib Libor 

 
schvaluje: 

 

- změnu programu - záměna pořadí bodů 6. a 7. 
- program dnešního zasedání ZM 
- ověřovatele zápisu: p. Procházka Jaroslav, Mgr.  
  Reiterová Olga 
- rozpočtová opatření č. 1, 2/2017, která provedla 
  RM 
- závěrečný účet Městyse Boleradice za rok 2016  
  včetně zprávy o výsledku přezkoumání  
  hospodaření Městyse Boleradice za rok 2016 bez 
  výhrad 
- účetní závěrku Městyse Boleradice za rok 2016 s  
  výsledkem hospodaření 3.864.612,62 Kč 
- vyřazení nepotřebného majetku ZŠ a MŠ  
  Boleradice 
- záměr na prodej části pozemku parc.č. 3483/1 v  
  k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy  
  zápisu 
- záměr na prodej části pozemku parc.č. 4045/131 v  
  k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy  
  zápisu 

 
neschvaluje: 

 

- návrh Jaroslava Procházky na doplnění programu  
  o bod „Odvolání starosty Bohuslava Barka“ 

 
děkuje: 

 

- krojované mládeži za finanční dar městysi  
  Boleradice na pořízení venkovního nábytku pro  
  pořádání kulturních akcí 

 
stanoví: 

 

- předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva  
  městyse na 10. 8. 2017 

 
Zastupitelstvo městyse 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.boleradice.cz/
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Škola 
 

 

Mateřská škola 
 

V březnu jsme s naší školičkou přivítali  jaro  - jako 
každý rok nejprve vynášením Moreny - a ač se zdála zima 
letos nekonečná, podařilo se ji přeci zahnat. Později pak 
starší děti ze třídy Včeliček také tradičně vystoupily na Jarní 
inspiraci se svým pásmem básniček a písniček s velikonoční 
tématikou. 
 

 
 

Duben jsme přivítali vzácnou návštěvou…navštívily 
nás dvě psí slečny, byly to speciálně vedené a vycvičené 
fenky v oboru canisterapie. Běžně tito pejsci chodí do 
školských zařízení, nemocnic, dětských domovů, domovů 
pro seniory a hospiců. Canisterapie je považována za léčbu 
lidské duše psí láskou. Dětem se toto setkání plné her 
s pejsky moc líbilo. 

 

 
 

V tomto měsíci jsme také uspořádali náš školkový 
výlet – tak trochu dříve a netradičně. Vydali jsme se s dětmi 
a jejich rodiči a prarodiči do Brna do Divadla Koráb. Shlédli 
jsme pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Pan Koráb si 
pro nás připravil nejen krásné vystoupení, ale také tematické 
dílničky pro nejmenší. A tak si každý odvezl domů nejen 
krásný zážitek, ale také jednu z hlavních postaviček 
pohádky. 

 

 

 
Duben byl také významný měsíc pro naše nejstarší 

děti…. předškoláčky. V tomto měsíci složili svoji první velkou 
zkoušku u zápisu do první třídy. Letos se rozloučíme a 
společně doprovodíme 9 předškoláčků do školy. 

S přibývajícím sluníčkem jsme s dětmi podnikli 
několik výletů po naší obci…na rozhlednu, do vinic, 
k sousoší Cyrila a Metoděje, na kapličku, na Paseky,  chodili 
jsme pozorovat zvířátka a jarní přírodu, a vůbec, jak jsou ty 
naše Boleradice krásné… 

V měsíci květnu se i naše školčátka pochlubila 
nejen svým maminkám na tradiční Školní akademii, která se 
každým rokem koná k příležitosti Dni matek.  Mladší děti ze 
třídy Berušek secvičily pohádku O červené karkulce, starší 
děti pak hudební pohádku O šípkové Růžence. Nejedné 
mamince se očka zaleskla dojetím… 
 

 
 

V květnu také proběhl zápis dětí do MŠ pro 
nadcházející školní rok 2017/2018. Na nové kamarády se už 
teď moc těšíme! 

V druhé polovině měsíce začaly starší děti, 
převážně ze třídy Včeliček, ale také některé Berušky, jezdit 
na intenzivní plavecký výcvik do Plavecké školy 
v Hustopečích u Brna. Letos navštěvujeme letní intenzivní 
kurz plavání, děti čeká celkem 10 lekcí, jezdíme plavat 2krát 
týdně.  Kromě výdechu do vody, skoku, splývání na břiše i 
na zádech, s destičkou i bez destičky, bychom se měli naučit 
i plavat pod vodou a uplavat nějakou tu menší vzdálenost 
bez pomoci. Sbíráme tak šupinky dovednosti na svého 
kapříka! 

 

 
 

K prvnímu červnovému dni – tedy Dni dětí  - jsme 
ve školce uspořádali již tradiční spaní ve školce. Deset 
odvážných dětí, dokonce i ze třídy Berušek, se s námi 
v podvečer vydalo navštívit a pomoci vysvobodit zakletou 
princeznu, hledat poklad, projít tak stezkou odvahy.  
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V tomto měsíci nás ještě čeká Pasování školáčků, 
na které se už moc těšíme. Nejen, že se slavnostně 
rozloučíme s našimi nejstaršími, ale společně zajisté 
prožijeme krásné dobrodružné odpoledne plné dětských her 
a překvapení.  
A v neposlední řadě nás čeká slavnostní rozloučení se 
školním rokem a pak HURÁ PRÁZDNINY…. 

 
Lucie Rosívalová 

 

 

Soutěž v divadle 
 

Ve středu 24. 5. 2017 proběhl 5. ročník recitačně-
dramatické soutěže O boleradický džbánek na téma "Letem 
světem". Tento rok se zúčastnilo 8 škol – 2 školy z Hustopeč, 
Klobouky u Brna, Nikolčice, Velké Němčice, Uherčice, 
Bořetice a Boleradice. Celkem na soutěži vystupovalo 43 
dětí. Žáci vystupovali buď jednotlivě, nebo ve skupinách. 
Kategorii se skupinami (žáci do 10 let) vyhrála ZŠ Hustopeče 
Komenského – Kdo to je, kdo to je (Zuzana Halmová, Jolana 
Klobásová, Hana Straková, Helena Sztulová). Jediná 
skupina s žáky nad 10 let byla ze ZŠ Uherčice – Uspávanka 
s loupežníky a nebojácným chlapcem (Anna Vávrová, 
Denisa Mullerová, Natálie Křivinková, Tereza Brablecová).  
Následně se umístili na prvním místě v kategorii jednotlivců 
1. - 3. ročníku Natálie Grégrová, ZŠ Komenského Hustopeče 
– Velká novina, 4. - 5. ročníku Helena Sztulová, ZŠ 
Komenského Hustopeče – Čím budu a 6. - 9. ročníku 
Terezie Chalupná, ZŠ Nikolčice – Malý princ. Ocenění poroty 
za ztvárnění divadelního textu získal Bořivoj Franěk, ZŠ 
Boleradice a ocenění poroty za prožitý text získal Viktor 
Guňka, ZŠ Velké Němčice. Vystupující žáci pobavili 
publikum, získali pěkné ceny a mohli si zahrát literární hru i 
hry na přírodní zahradě ZŠ Boleradice. 
 

 
 

 

 
 

 

Veronika Kokešová 
 

 

Podpora čtenářské gramotnosti 
 

Každé úterní odpoledne se s dětmi scházíme ve 
třídě nebo v zahradě na našem čtenářském dýchánku. 
Vlastně byste z poslechu za dveřmi nepoznali, že někdo ve 
třídě je. Z rošťáků a zpěvaček se v přítomnosti zajímavé 
knihy stávají tichá stvoření, plně soustředěná na četbu. A 
řeknu vám, že mají co číst: letos škola opět nakoupila ty 
nejlepší dětské publikace, co za tento rok vyšly. Však se 
přijďte podívat, jak velkou máme školní knihovnu. Čtenářský 
klub i nové knihy jsou poporovány z projektu Šablony pro ZŠ 
a MŠ Boleradice. 

 
Kamila Sýkorová 

 

 

Výlet do Moravského krasu 
 

Kam se letos s naší školou vydáme na výlet? Bude 
to trochu tajemné! Představte si úplnou tmu a ozvěnu 
kapající vody. Že nevíte? Přece do Punkevních jeskyní v 
Moravském krasu! Projedeme se na lodičkách podzemní 
řekou, vyzkoušíme akustiku jeskynních prostor, pak se 
pěkně ohřejeme nad vyhlídkou Macochy. Autobus nás 
proveze dalšími zajímavými místy: Rudicemi se stařičkým 
větrným mlýnem, úžasným lomem s barevnými písky a 
nakonec se ještě stavíme ve Křtinách na působivou 
zvonohru v barokním chrámu. Děti si zasoutěží ve 
skupinách, povedou celou výpravu podle mapy (držte jim 
palce!) a pokusí sesbírat co nejvíc odstínů barevných písků a 
vytvořit z toho landart. Tak už jen objednáme příjemné 
počasí a hurá na výlet! 

 
Kamila Sýkorová 

 

 

Zápis do ZŠ a MŠ 
 

Pro školní rok 2017/2018 proběhl zápis do 1. 
ročníku dne 10. 4. 2017. K zápisu se dostavilo 12 dětí, z toho 
4 požádaly o odklad povinné školní docházky. Dodatečně 
požádaly o zápis ještě 2 děti a byly přijaty. Do prvního 
ročníku nastoupí 10 dětí. 

Dne 4. 5. 2017 byl vypsán zápis do mateřské školy. 
O zápis požádaly 4 děti, které byly přijaty. V příštím školním 
roce budeme mít v mateřské škole opět dvě třídy, 3 paní  
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učitelky, 1 asistentku. V mateřské škole jsou ještě volná 
místa. 

V základní škole budou tři třídy, čtyři učitelé, 
asistentky a dva vychovatelé. Počítáme opět s ranní 
družinou, čtenářským klubem a klubem zábavné logiky, 
nabídneme také doučování a mimoškolní aktivity podle 
možností pedagogů. Chtěli bychom oslovit veřejnost, třeba 
by se našel někdo aktivní, kdo by rád pro děti vedl nějaký 
kroužek. Může se přihlásit u paní ředitelky, nejlépe do konce 
června. 

Milena Emmerová 
 

 

Školní akademie 
 

Druhou květnovou neděli jsme společně s dětmi ze 
ZŠ a MŠ oslavili v místním divadle Den matek a Den rodiny. 
Letošní akademie se nesla v pohádkovém duchu. Děti si pro 
své blízké připravily ztvárnění několika známých pohádek. 
 

 
 

MŠ se pro své vystoupení nechala inspirovat 
pohádkou Tři bratři. Naši nejmenší se pod vedením paní 
učitelek proměnili v krásné pohádkové postavy a společně 
zarecitovali a zazpívali písničky z oblíbené pohádky. 

Děti z 1. ročníku putovali společně s Lotrandem a 
drvoštěpem Drncem za krásnou Zubejdou. Jejich cesta byla 
protkána písničkami z této pohádky. Mladý Lotrando zjistil, 
že práce je jen takové šolíchání a dělají se po něm mozoule. 

Následně se 2. a 4. ročník proměnil v trpaslíky s 
velmi upovídanou Sněhurkou. I když počet trpaslíků nebyl 
nikdy upřesněn a několik se jich ztratilo, byla Sněhurka 
úspěšně resuscitována a zachráněna půvabným princem. 
 

 
 

 
Zastavit a vrátit čas se pokusil 3. a 5. ročník v 

pohádkovém příběhu o hodináři Pérkovi. Proměna 
stárnoucího panovníka v malého chlapce se dokonale 
povedla a hodinář byl štědře odměněn. 

Děti z Polehrádku v krásných krojích zazpívaly a 
zatančily v pásmu “O stromech“. 

Malé tanečnice z Tanečního kroužku se zase 
zavlnily s šátky do rytmu písně „Vrrrr“ ztracené v pralese. 

Celé odpoledne provázeli slovem Adélka a Vašík, 
pro které to byla velká premiéra. 

Všechny děti se snažily a velký potlesk jim byl 
odměnou. 
 

 
 

Renata Stehlíková 
 

 

Soutěž mladých cyklistů 
Dopravní hřiště Hustopeče 

 

Dne 5. 5. se vybraní žáci čtvrté a páté třídy, 
zúčastnili dopravní soutěže, která se konala v Hustopečích. 
Žáci tvořili čtyřčlennou skupinu složenou ze dvou chlapců a 
dvou dívek. Soutěž probíhala v rámci testových otázek z 
oblasti dopravní výchovy a zdravotnické výchovy, navíc 
proběhla i zkouška práce s mapou. Dalším soutěžním 
úkolem byla jízda zručnosti na kole. 
 

 
 

Celkem se přihlásilo 12 škol z okolí, náš tým se 
držel statečně a získal celkové sedmé místo. 

Jejich snažení a zápolení bylo hodně silné a 
nevzdávali se i při sebemenším neúspěchu. 

 
Petr Chalupný 
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Plavecké závody třetích tříd 
Hustopeče 

 

Ve dne 16. 5. proběhla v Hustopečích plavecká 
soutěž žáků třetích tříd. Tato soutěž se koná již delší dobu v 
plaveckém bazénu a hlásí se do ní každoročně hodně škol. 
Jedná se o závody v individuálním plavání jednotlivců v 
kategorii chlapci a děvčata. Poté se koná závod štafet škol, 
každá škola má v zastoupení dva chlapce a dvě děvčata. 

Ve velké konkurenci se naši žáci neztratili, i když 
neskončili na bodovaných místech. Jejich snaha a dravá 
soutěživost jim ale dala mnoho nových zkušeností, které 
určitě zužitkují v dalších soutěžích. 

 
Petr Chalupný 

 

 

Den dětí 
Atletická olympiáda 

 

Dne 1. 6. se konala Atletická olympiáda v rámci Dne 
dětí. Tato soutěž byla připravena pro všechny žáky naší 
školy, kteří se shromáždili a sportovali na fotbalovém hřišti v 
Boleradicích. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Začátek byl zahájen slavnostním nástupem 

sportovců a učitelů, kde byla řečena pravidla jednotlivých 
disciplín a potom byl zapálen olympijský oheň. Olympiáda se 
dělila na dvě oblasti a to: 

 
Disciplíny – vytrvalostní běh 300m, běh na 50m, skok 

z místa, hod kriketovým míčkem 
 
Zábavná část -  střelba na branku malou hokejkou, 

běh s míčkem na badmintonové raketě, chůze na chůdách, 
běh v pytlích, přetahování 

 
Po skončení soutěží se konal znovu nástup, na 

kterém se vyhodnotili ti nejlepší, kteří dostali ocenění a 
diplomy. Doufáme, že se den dětem líbil a určitě se těšíme 
na příští rok. 

 
Petr Chalupný 

 

 

Ukázková přírodní zahrada Boleradice 
 

V minulých číslech Polehradu jste si měli možnost 
přečíst, jak zahrada vznikala a jaké zajímavé návštěvy jsme 
na ní přivítali. Abychom byli i my v obraze a získávali 
nápady, co můžeme na školní zahradě pořídit či vylepšit, tak 
se dále vzděláváme a získáváme nové podněty. Na zahradě 
probíhají různé aktivity a projekty školy – ve čtvrtek 8. června 
2017 chystáme Zahradní slavnost. V rámci odpoledne 
budeme vyrábět dekorace z ovoce a zeleniny, které poslouží 
jako občerstvení. Vytvoříme minizahrádky z netřesků, 
kamínků a rozchodníků do starého nádobí. Za měsíc budou 
prázdniny a to je doba výletů, proto jsem Vám vypsala 
kontakty na některé zajímavé zahrady. V dnešní době jsou 
turisté, kteří vyhledávají místa, kde se točily pohádky, ale i ti, 
co jezdí po přírodních zahradách. V budoucnu možná bude v 
informačních centrech známá i ta naše školní zahrada. 
Začíná se rozjíždět projekt Interreg Rakousko-Česká 
republika s názvem Zelené prostory, který by měl propagovat 
krásy zahrad, parků a dalších zajímavostí našeho regionu. 

Všem čtenářům přeji krásné prázdniny. 
Připomínám, že i vy můžete se svými blízkými naši zahradu 
navštívit po telefonické domluvě – čísla najdete na webových 
stránkách školy. 

 

 
Miroslava Vavriková 
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Klub zábavné logiky 
a deskových her 

 

Tento kroužek vznikl v rámci projektu OP VVV 
Výzva 22. V prvním pololetí patřil mladším žákům do 3. třídy, 
jak jsme již informovali v březnovém čísle a od února je 
určen starším žákům, tedy čtvrťákům a páťákům. Cílem je 
pomáhat dětem zábavnou formou rozvíjet a procvičovat 
logické a strategické myšlení. Kroužek navštěvují děti jak 
nadané, tak i děti s podpůrnými opatřeními a se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 

Při hrách všeho druhu si procvičují logické 
uvažování, rozšiřují slovní zásobu a všeobecné vědomosti. 
Jsou to hry, které vyžadují soustředění a bystrou mysl. 
Věnujeme se jak klasickým hrám – dáma, mlýn, piškvorky, 
tak i novým, moderním – Logik, Scrabble, Rummikub, 
vědomostní Az – kvíz. Každé setkání začínáme rozborem 
čísla (datum toho dne) a šifrovanou zprávou Morseovy 
abecedy, teprve potom se věnujeme zmíněným hrám. 

Zúčastnili jsme se také turnaje v piškvorkách v 
Křepicích, kde si naši žáci vedli velice dobře. Nejlépe se 
dařilo bratrům Barkovým – Lukáši a Božovi, umístili se ve 
svých kategoriích na druhém místě. Snažili se i další – Petr 
Brablík, Gábík Koráb i Paris Thompsonová. 

Kroužek žáky baví a jsou spokojené, i když je dost 
náročný na udržení pozornosti a aktivity.  

 

 
Pavel Kabela 

 

 

Školní družina 
 

Ve školní družině se děti zabývají různorodou 
činností, především odpočinkovou, relaxační a zájmovou, 
prokládanou činností tvořivou. Takže se i tvoří, vyrábí, kreslí 
a maluje. Velmi často se využívá zahrada – přírodovědné 
aktivity a pohyb, kurty a fotbalové hřiště – sportovní aktivity. 

Máme kolem krásnou přírodu, navíc je blízko na 
dosah. Tak jsme hned u kapličky, u sklepů, na Pasekách, u 
rybníka. Vše ideální pro pozorování a vnímání přírody. 
 

 
 

Sledujeme i dění kolem sebe, všímáme si, 
reagujeme a připravujeme si aktivity – Světový den vody (22. 
3.), Amos (28. 3.), Den dětské knihy (2. 4.), Světový den 
zdraví (7. 4.), Den Země (21. 4.), Den Slunce (3. 5.), 
Mezinárodní den včel (20. 5.), Den koní (29. 5.), Mezinárodní 
den dětí (1. 6.). Jedna zmínka za všechny: V rámci 
připomenutí Dne vítězství (8. 5.), jsme s družinou navštívili  
 

 
muzeum Fr. Peřiny v sousedních Morkůvkách. Zde jsme se 
dozvěděli mnoho zajímavého o tomto letci - „generálu nebe“, 
který za 2. světové války byl v odboji, u letectva RAF. Vynikal 
jako denní i noční stíhací pilot a výtečný střelec – sestřelil 12 
německých stíhaček. Taková osobnost je vzorem pro naše 
žáky. I dnes potřebují takové vzory, kde se ukazuje 
statečnost, odvaha, houževnatost a cílevědomost a umět 
tyto vlastnosti využít v běžném životě, i ve škole a při učení. 

Ranní družina se těší v posledním období 
zvýšenému zájmu, chodí víc a víc dětí. Pohrají si, popovídají, 
ale také zatančí. Zavedli jsme totiž taneční chvilky – a to jsou 
především děvčata nadšená. Ráda tančí a zpívají a tak je 
veselo. Do vyučování jdou s dobře protáhnutým tělem a 
prokrveným a okysličeným mozkem (skvělá ranní rozcvička). 
A učení jde hned lépe.  

Pavel Kabela 
 

 

Končí školní rok,  
zamýšlíme se nad tím dalším 

 

Ke konci školního roku ve sborovně probíhají 
porady, plánují se akce pro žáky i pro rodiče, dáváme 
dohromady vše, co jsme v uplynulém roce udělali či 
rozpracovali. Na jaře, zejména v květnu, jsme měli náročné 
období – děti brzy po Velikonocích oslavily Den Země 
aktivitami s environmentální tematikou, poté se věnovaly 
dopravní výchově, zajezdily si na dopravním hřišti v 
Hustopečích a zejména připravily vystoupení na školní 
akademii ke Dni matek a Dni rodiny – tyto mezinárodní 
svátky letos následovaly v těsném závěsu. Dále nás čekaly 
plavecké závody, Ekoolympiáda, recitační a pěvecké 
soutěže a také taneční vystoupení. Přínos pro děti byl jistě v 
tom, že výuka byla pestrá a zajímavá, nároky vysoké, což 
nutilo k aktivitě i některé jindy pasivní žáky; zpětná vazba 
většinou okamžitá – kdo se snažil, byl oceněn, komu se 
nedařila spolupráce, nezískal sice ocenění, ale snad si 
odnesl zkušenosti. 

V médiích často slyšíme nebo čteme diskuze o tom, 
jaká by měla být škola v 21. století? Jsou naše děti 
připravené na situaci, kdy moderní technologie postupně 
vytlačí význam lidské práce, zmizí mnoho pracovních míst a 
lidé se budou muset přizpůsobovat stále novým nárokům? 
Budou moci zažívat pocit štěstí ve stresujícím světě plném 
negativních zpráv? Jak se změní jejich chování, když 
nezažijí kontakt se živou přírodou i kamarády a budou 
většinu času trávit samy ve společnosti tabletů? Čím bychom 
jim ve školách měli pomoci, jak je co nejlépe připravovat na 
nové situace, o kterých vlastně moc nevíme? Myslíme si, že 
nejen krásně prožité dětství, ale i dobré vztahy s vrstevníky a 
schopnost poradit si v náročných situacích dávají dětem 
základ do života. Sebedůvěra, která pramení ze získaných 
zkušeností, překonaných překážek – nikoliv umetené 
cestičky a výchova bez pevných hranic. Tvořivost a flexibilita, 
přizpůsobivost změnám – nikoliv biflování informací, 
opisování učebnic, uniformní prostředí, jaké znali naši rodiče. 
Přemýšlení, bádání, pokládání otázek a hledání odpovědí – 
nejen přijímání toho, co pro nás druzí připraví. Jedině tak 
mohou vyrůst sebevědomí lidé, kteří se naučí žít ve 
společnosti zahlcené zprávami, informacemi, a dokáží si od 
toho všeho zachovat zdravý odstup. Také v naší škole se 
chystáme na besedu s rodiči žáků o směřování školy. Jak 
vnímají rodiče možnosti vzdělávání, přemýšlejí o jeho 
významu? Moderní škola je tvořivá, přizpůsobivá, dokáže se 
měnit a zlepšovat. Alespoň tak to vnímáme v našem 
pedagogickém sboru a snažíme se tímto směrem ubírat.  

 
Milena Emmerová 
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Divadlo Boleradice 
 

 

Konec divadelní sezóny 
 

Na konci května se uzavřela další divadelní sezóna 
v našem divadle. Byla opět velmi bohatá, divadelní ochotníci 
domácí i hostující odehráli na našem jevišti několik desítek 
představení. Domácí soubor uvedl v právě uplynulé sezóně 
dvě premiéry. V lednu to bylo venkovské drama Kříž u 
potoka, které napsal Pavel Ondruch na motivy románu 

Karolíny Světlé. Další premiéra se uskutečnila na konci 
dubna. Diváci se mohli potěšit komedií Jezinky a bezinky 

amerického dramatika Josepha Kesselringa. 
 

 
 

 
 

Obě jmenované hry, ale také další, jež máme na 
repertoáru (Jízlivý glosátor a Na letním bytě), budeme 
uvádět i v nadcházející sezóně. Tu zahájíme na konci září, 
ale předtím nás ještě čeká letní hraní na scénách v našem 
okolí. Hru Na letním bytě uvedeme 25. srpna v Kroměříži a 
1. září v Mutěnicích. Jízlivý glosátor se představí 3. září v 
Lednici. 
 

Iva Kahounová 
 

 

Úspěch Kříže u potoka 
 

Naše inscenace Kříž u potoka získala na krajské 
přehlídce Hanácký divadelní máj v Němčicích nad Hanou 
doporučení na národní přehlídku Krakonošův divadelní 
podzim 2017 ve Vysokém nad Jizerou. Zda náš soubor 
pořadatelé k účasti vyberou, se dozvíme na konci srpna. 
 

 

 
 

 
 

Na Hanáckém divadelním máji získali naši mladí 
herci tato ocenění: Štěpánka Veselá Čestné uznání za roli 
Zuzany, Jurka Háder za roli Štěpána. Jana Glocová obdržela 
Cenu za roli Mařičky a Jana Kahounová za roli Evy. 
 

Iva Kahounová 
 
 

Plány do nastávající sezóny 
 

Inscenaci Jezinky a bezinky začneme opět hrát na 
konci září, plánujeme s ní zahájit novou sezónu. 

A Kříž u potoka uvedeme znovu v říjnu v rámci 
oslav 120. výročí od jeho prvního uvedení v Boleradicích. 
Na víkend 7. – 8. října připravujeme oslavu zmíněného 

výročí. V sobotu 7. října bude na programu slavnostní 
koncert, vernisáž výstavy Divadlo v Boleradicích 1897 – 
2017 a představení Kříž u potoka. V neděli bude během dne 

otevřena výstava a na odpoledne chystáme představení pro 
děti. Je tedy na co se těšit. 
 

Iva Kahounová 

https://www.facebook.com/jurka.hader?fref=mentions
https://www.facebook.com/jana.glocova.1?fref=mentions
https://www.facebook.com/jkahounova?fref=mentions
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Divadelní zájezd 

 

Tečkou za úspěšnou a náročnou divadelní sezónou 
byl opět zájezd pro členy spolku, příznivce i ostatní zájemce. 
Program třídenního zájezdu připravil Jirka Janda, který nás 
tentokrát zavedl do okolí města Příbrami a do nedávno 
otevřené lokality Brdy (dříve vojenský prostor). 

Zájezd byl jako obvykle sestaven z části kulturní 
(návštěvy pamětihodností), sportovní (turistické vycházky) a 
společenské  (zajímavosti gastronomické a ostatní). Vše 
samozřejmě s přihlédnutím k věkovému složení účastníků 
zájezdu, jejich zájmům a fyzickým schopnostem. 

Popsat tu spoustu krásných zážitků z tohoto 
zájezdu by zabralo několik stran Polehradu, tak se omezím 
jen na pár krátkých útržků. 

Základnu jsme měli v Příbrami, odkud jsme vyráželi 
na jednotlivé výlety. Ubytování vynikající, slušná restaurace 
s výborným plzeňským v přízemí. 

Nezapomenutelná byla návštěva úžasné baziliky na 
Svaté hoře (součást Příbrami a známé poutní místo), ale 
také VIP prohlídka Městského divadla, kde se nám paní 
náměstkyně ředitele věnovala způsobem vskutku 
nadstandardním! Zajímavé a příjemné byly také návštěvy 
zámku v Hořovicích, kláštera v Milevsku, zámku Březnice s 
pivovarem i výšlap na horu Plešivec či procházka bývalým 
vojenským prostorem k Padrťským rybníkům. 
 

 
 

Perlou zájezdu byla návštěva Památníku Antonína 
Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, spojená s procházkou po 
nádherném parku. Teprve na takovém místě si návštěvník 
uvědomí velikost tohoto hudebního génia. A možná jej trochu 
překvapí , jak se tato světová celebrita dokázala ve svých 
dopisech z Ameriky krásně, lidsky vyjadřovat  i o věcech na 
pohled malých, drobných či snad přízemních. Jak krásně se 
čtou například Mistrovy poznámky o českém pivu. 
 

 

 
Naprosto ojedinělá byla návštěva zámku ve 

Vrchotových Janovicích, kde role průvodců zastávaly 
dvojice dětí! Úžasný, inspirativní nápad, hodný nápodoby. 
Však také naši divadelníci nešetřili chválou a potleskem po 
každém jednotlivém výstupu.  

Krásný zážitek si odnesli ti, kteří dali před 
vycházkou přednost návštěvě kostela v Rožmitále pod 
Třemšínem, spojené s perfektní a zasvěcenou přednáškou a 
životě nezapomenutelného Jakuba Jana Ryby. 

Je pozoruhodné, kolik jsme při svých návštěvách  
potkali lidí (průvodců, kastelánů), kteří jsou opravdovými 
nadšenci a neomezují se jen na obvyklé " vpravo vidíte, 
vlevo vidíte, děkujeme za návštěvu". Z jejich výkladů je cítit 
nejen hluboké znalosti, ale především "srdíčko" ! 

Bylo by chybou nezmínit společné večery v 
klubovně, která byla ve skutečnosti zkušebnou pro balet. 
Kolik jen to bylo písniček, vzpomínek na zážitky ze zájezdů, 
z představení, dovolených....! Nejmladší účastnice nám 
připravily večerní představení, za které se jim dostalo 
odměny v podobě aplausu i diplomů. A bylo nám spolu  
veselo a dobře. K dobré náladě přispěly i společné snídaně, 
příjemný a ochotný řidič našeho autobusu, kamarádi z 
Vysokého nad Jizerou, kteří se k nám během zájezdu 
připojili, perfektní organizace a dokonalé výletní počasí. 

Tak snad zase za rok. 
 

 
 

Jan Koráb 

 

Poděkování 
 

I v letošním roce proběhla v celé ČR veřejná sbírka, 
pořádaná a garantovaná Ligou proti rakovině (tzv. Kytičkový 
den). V našem okrese byla sbírka organizována v patnácti 
obcích. V Boleradicích  vynesla částku 6.092,- Kč!! 

Chci tímto upřímně poděkovat všem, kteří do sbírky 
přispěli, vedení obce za pochopení a pracovnicím úřadu 
městyse a kolegyním z divadla za obětavou pomoc. 

Výsledek sbírky bude zveřejněn na vývěsce 
městyse. 

Jan Koráb 

 

Oprava 
 

V minulém čísle Polehradu  se mi do článku "Příběh 
divadelní budovy" na str. 17 vloudila nemilá chyba. Ve třetím 
odstavci je uvedeno " ..... jedním z  prvních takto postižených 
spolků byl již 15. 06. 1947 katolicky zaměřený Orel". Správné 
datum je ovšem 15. 06. 1948!!! Čtenářům se omlouvám, ty, 
kteří si Polehrad zakládají prosím o opravu a panu Jaroslavu 
Vítečkovi děkuji za upozornění. 

Jan Koráb 



POLEHRAD  –  ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC                                      ČERVEN  2017 

Strana 11 

 

Techsport 
 

 

Pozvání na tématický zájezd 
 

Techsport   uspořádá v sobotu 15. července 
jednodenní zájezd do Jihlavy. Toto starobylé město nabízí 
řadu pozoruhodností a lákadel. Jeho náměstí je druhým 
největším u nás, v jehož podzemí je 23 km chodeb, z nichž 
je 270 m přístupných s jednou záhadou. V jeho okruhu se 
nachází mnoho honosných měšťanských domů, kostelů, 
výstavné a bohaté muzeum. Na město a jeho okolí je možné 
se podívat z vyhlídkových věží. Radnice skýtá opravdu 
reprezentační prostory. Vodní ráj láká množstvím atrakcí a 
osvěžením. Zoologická zahrada s více jak stovkou druhů 
zvířat, zejména šelem,opic a roztomilých vyder, má i poutavý 
dětský koutek s toboganem a dalšími atrakcemi, včetně 
možností kontaktu se zvířaty. Při dostatku zájemců je možná 
prohlídka pivovaru a sodovkárny, včetně občerstvení. 

Tedy každý návštěvník si může vybrat dostatečně 
zajímavý program. Odjezd autobusu bude 6,30 hod. Cena 
zájezdu pro nečleny Techsportu  je 200,- Kč, děti 
v doprovodu dospělé osoby mají zájezd zdarma. Závazné 
přihlášky, po zaplacení uvedené částky, přijímají členové 
výboru: 
Jiří Zajíc – mobil: 601506289  
Vladimír Stehlík – mobil: 775443003 

Pojeďte si s námi zpříjemnit jeden prázdninový den. 
 

ZO Techsport 
 

Zahrádkáři 
 

 

Zahrádkáři informují 

Zájezd 
 

V pondělí 1. května jsme si udělali výlet – zájezd na 
zahrádkářskou akci Floria Jaro Kroměříž. Táhly nás tam 
květiny, rostlinky všeho druhu, stromky a vše, co patří do 
zahrady či zahrádky.  

 

 
 

Nejdříve jsme se zastavili ve Starém Městě v 
Památníku Velké Moravy. Zde jsme si osvěžili znalosti o 
Velkomoravské říši a dozvěděli se mnoho zajímavého ze 
života našich předků – prvních Slovanů (Moravanů) v 9. stol. 

 
Potom jsme navštívi li expozici Živá voda v Modré. 

To jsme v podvodním proskleném tunelu sledovali ryby 
různých druhů a velikostí. Kromě běžných ryb to byli jeseteři 
a největší ryba vyza velká. 

Odpoledne jsme již trávili ve zmíněném areálu 
zahradnického výstaviště. Každý si zde přišel na své. 
Obdivuhodné byly aranžérské práce z květin, které 
představovaly lidské vlastnosti – ctnosti i neřesti. K večeru 
jsme se vrátili unavení, ale spokojení. 
 

 
 
 

Květinová výzdoba 
 

Od středy 17. května zdobí most přes Harasku u 
zbrojnice květinová výzdoba. Po domluvě s OÚ jsme umístili 
na zábradlí 6 truhlíků. Oslovili jsme Květinářství 
p.Vystoupilové a ta se postarala o vše potřebné. Tímto paní 
Hance mnohokrát děkujeme. Doufejme, že se květinkám 
bude dařit, že zvládneme ošetřování a údržbu a že se 
truhlíky vyhnou rukám nenechavců a „vandalů“. Všichni si 
přejeme, aby květinky dělaly radost nám lidem a zkrášlily 
naše Boleradice. 

 

Zpracovna ovoce 
 

Opět se blíží letní a následně podzimní sezona, a tak 
uveřejňujeme: 
 

Sušení ovoce 
- drobné ovoce: jahody, rajčata ( krájet až na místě), 

maliny,  ostružiny, třešně, višně, meruňky, jablka, 
hrušky, švestky. 

- kapacita sušičky 22 kg,  
- doba sušení 24 hod.,  
- cena 400,-Kč za 22 kg vypeckovaného ovoce 

 

Moštování ovoce  
- jablek 
- cena 4,- Kč za 1 kg umytého ovoce 

 

Drcení ovoce na kvas 
- cena 3,- Kč za 1 kg ovoce 
- odpad je třeba si odvést 

 

Využijte této možnosti a zpracujte své ovoce. 
Bližší informace a objednávky u správce zpracovny pana 
Jaroslava Šillera na mobilu 607 940 864. 
Přejeme úspěšnou pěstitelskou sezonu. 

 
Za výbor ČZS Boleradice – Pavel Kabela 
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Z historie 
 

 

Slintavka a kulhavka 
 

Co se za těmito dvěma slovy u nás dělo před 44. 
Roky, co jsme tehdy prožili a zakusili, lze jen těžko popsat a 
vystihnout. Kdo tehdejší události nezakusil, jen stěží bude 
věřit a umět si představit co se tehdy v Boleradicích dělo. 
Popsat a vystihnout tehdejší ovzduší, tu tíživou atmosféru, 
fyzickou zátěž, utrpení a beznaděj  by si vyžádalo mnohem 
větší prostor,  než je možné. Proto následující řádky budou  
jen nástinem, stručným popisem tehdejší každodennosti, 
hrubou podobou pětitýdenního sevření a stísněnosti. Ve 
srovnání s dřívějším obdobím, kdy toto vážné onemocnění 
hovězího dobytka a nebezpečí přenosnosti u nás probíhalo, 
vynikne absurdita roku 1973. 

Slintavka a kulhavka byla u nás známa i za dob 
soukromého hospodaření, převážně u krav a jalovic. Těm se 
v tlamách a na vemenech vyskytovaly puchýře a sliny, nohy 
nad kopyty byly bolavé, proto kulhaly. Mléko nebylo 
poživatelné, proto se muselo znehodnotit, maso také bylo 
nepoživatelné. Krávy nebyly schopné chůze, tedy i tahu, což 
vše přinášelo rolníkům problémy a ztráty. Léčení bylo 
nedostatečné, kravám se vytíraly tlamy, nohy dezinfikovaly. 
Tím, že nebyly schopny přijímat potravu, hubly a oslaboval 
se jejich organismus, v krajním případě mohly uhynout 
oslabením. Určitou prevencí byla cedule na vratech domu 
s informací,, Vstup zakázán – nakažlivá choroba.“ Dřív či 
později choroba ustoupila, ale zanechala majitelům citlivé 
škody. 

Oproti tomu její dopad na začátku roku 1973, 
zejména u nás, byl naprosto katastrofální. Její předzvěst 
přišla na samém konci roku předchozího karanténního 
opatření v druhém ochranném pásmu proti slintavce typu C 
v Mistříně na Hodonínsku. Bylo to dva dny před Silvestrem, 
kdy vyhláška zakazovala shromažďování obyvatel, takže 
plánovaný silvestrovský večer u nás se nesměl konat. 
V hospodě se nesměly hrát karty, vzdor tomu byly plné 
návštěvníků. Zákaz byl zrušen 5. ledna. 

   Za šest dnů nato, jako blesk, přišla zpráva, že 
v našem JZD vypukla slintavka. Domněnka, že řešení bude 
obdobné, jako při dřívějších výskytech padla, když na 
vjezdech do vesnice provoz zastavila auta SNB a příslušníci 
nikoho nepustili od nás. To byl čtvrtek 11. ledna a nákaza se 
vyskytla u čtyř krav. Příští den už začal platit přísný zákaz, 
že dojičky a ošetřovatelé nakaženého kravína se nesměli 
stýkat s nikým jiným a také nemohli opustit pracoviště. Nikdo 
nesměl opustit obec, zaměstnanci obdrželi náhradní práci 
pro JZD a obec, jako bourání staré hospody zvané „liďáku“, 
 zbořeniska B. Kabely v Horní ulici, navážení štěrku a 
budování nové vozovky v Zahradech, budování záchodů 
v hasičské zbrojnici, opravu veřejného osvětlení a různé 
další drobné práce,  na něž se dosud nedostávaly finance, 
ani čas a lidé. Později došlo na opravy a nové budování 
 kanalizace v různých částech obce. Ženy čistily nabourané 
cihly a vozily je na budoucí staveniště nového sálu. 

V sobotu 13. Ledna nastal šok z nového příkazu 
poražení všech prasat a selat, koz a ovcí  včetně beranů. Za 
asistence příslušníků SNB museli majitelé podepsat 
seznámení s nařízením o okamžitém splnění tohoto příkazu, 
za cenu vysokých pokut a zabavení zvířat. Nastalo zděšení, 
pláč, nadávky a vztek. Lidé to považovali za zbytečné, nikdo 
to nevysvětlil a nezdůvodnil, jen se stroze nařizovalo a 
hrozilo tresty. Děsivě znělo z místního rozhlasu hlášení 
tohoto rozkazu, téměř každou hodinu „ nejpozději  do úterý  
 
 

 
12 hodin musí být nařízení vykonáno a veškerý dobytek 
poražen.“ Nejbolestivější bylo porážení malých selat, kozí, 
které měly zanedlouho poradit malá kůzlátka. Majitelé koz, 
pokud je nechtěli sami doma porazit a neměli zájem o jejich 
maso, mohli je přivést  za dědinu pod Paseky k likvidaci.  
Tam vyděšená zvířata byla střílena a odvážena do kafilérky.  
Pro majitele to byla děsivá jatka, která považovali za 
zbytečnou svévoli veterinářů a funkcionářů.  Krvavou bilancí 
byla likvidace celkem 320 prasat a selat, 65 kozí a 12 ovcí a 
beranů. Ve středu byla, opět za asistence příslušníků SNB, 
provedena kontrola splnění tohoto příkazu. Jeden občan se 
vzepřel a neporazil svoje dva vepře, ti byli za asistence 
příslušníků nuceně  poraženi a odvezeni do kafilérie.  Majitel 
byl finančně potrestán, včetně toho, že maso mu bylo 
zabaveno, ale i úhradou nákladů likvidace, včetně odvozu. 
Exemplárně!! 

Přes všechna přísná ochranná opatření se nákaza 
v JZD šířila dál, proto se likvidovala další zvířata. Pro 
představu jak vysoké ztráty následovaly, může učinit 
následující výčet: Za jeden den od 8 do 21 hod. dvě kafilérní 
auta odvezla 120 prasat, 4 kance a 400 selat. Dodnes mám 
v paměti ten děsivý pocit jak kolem našeho, v  jinak  ztiché 
ulici, celý den jezdila auta, plně naložená mrtvými zvířaty. 

Bezpečnostní, zdravotní péče, veterinární dozor, 
zásobování, to vše bylo velice dobré. Přítomno 10 
příslušníků SNB a ti měli k dispozici asi 30 pomocníků 
z místních občanů k hlídkování na přístupových cestách. 
Stále byl přítomen jeden lékař a sanitní vůz,  který v případě 
potřeby dovezl pacienta na překladiště v Divákách, a  tam je 
převzala  sanitka z Hustopečí. Dále bylo přítomno asi 10 
stálých pracovníků, jako veterinářů, hygieniků, pracovníků 
spojů a nadřízených složek, tedy početný štáb, jehož 
zabezpečení – noclehy, stravování apod. nebylo vůbec 
jednoduché.  Obchody byly otevřené a zásobování výborné, 
včetně jinak nedostupného zboží. Hospoda prodávala jen 
oknem na ulici, kde se smělo stát jen ve dvojicích. Ve škole 
se nevyučovalo, žáci dostávali jen domácí úlohy, pošta jen 
přijímala zásilky, ale žádné neodesílala. Zpočátku se 
nemohlo telefonovat, nebo jen výjimečně, aby se 
neblokovaly linky, telegramy jen výjimečně.  Zásobování 
potravinami a jiným materiálem se provádělo přes 
překladiště na vstupech do vesnice a neutrální rampu. 
Náklad se složil na ní, pak jej naložila služba a převezla do  
vesnice. Osoby nesměli přijít do vzájemného styku, na což  
dohlížela stálá služba SNB. Pracující mimo obec byli 
ubytováni na hotelích, ubytovnách závodů a škol. 
Z uzavřeného prostoru se mohlo dostat jen výjimečně a to 
přes očišťovací stanici v diváckém učilišti. Desinfekční 
procedura byla velmi náročná a nepříjemná, její popsání by 
vyžadovalo velký prostor. Před veřejnými budovami byl 
umístěný velký dezinfekční koberec a přes něj bylo nařízeno 
přecházet. Všichni zaměstnaní občané, kteří zůstali doma, 
měli nařízenou pracovní povinnost a mzdy jim refundoval 
ONV.  Díky nařízené pracovní povinnosti se provedly práce a 
stavby, které nabylo možné realizovat pro nedostatek 
financí, materiálu a pracovníků. To vlastně byl jediný kladný 
přínos této neblahé události, jenž postihla naší obec. Tedy, 
že se uskutečnily práce a stavby, které by jinak nevznikly, 
nebo by je pracně a dlouho prováděli občané ve svém volnu, 
tedy brigádnicky a zadarmo, pokud by na ně MNV sehnal 
peníze.  Nejtěžší a nejnáročnější práce si vyžádaly 
kanalizace, vedle toho i mnoho dalších. Jako příklad uvedu 
jednu, která vyvstala v okruhu mého tehdejšího zájmu.  Když 
jsme začali hrát divadlo v tehdejším kinosále, naráželi jsme 
na špatné podmínky a prostory. Tehdejší MNV neměl žádný 
zájem o zlepšení. Když se hledal náplň pro „slintavkové“ 
práce, byl požadavek vybudování přístavby šatny za 
budovou kina akceptován a tak vznikla sice nouzová šatna, 
ale lepší než nic, k tomu rychle a bez vlastních nákladů. 
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Co se však všechno dělo v těch pěti týdnech 

nenormálních poměrů vězeňského a polovojenského řádu, 
zejména na psychice a jednání lidí, je těžké popsat. Mnoho 
nepříjemností, malých i velkých bolestí, ale i veselých a 
komických situací. Ten tísnivý a nepřirozený stav karantény 
vyvolával problémy, potíže, traumata, těžko pochopit tísnivé 
pocity, bezmoc, úzkost, ale zejména ve druhé polovině lidé 
jako by otupěli, přivykli, dostavovaly se veselé, legrační a 
rozpustilé situace jako jakýsi ventil dlouhého zatížení. 
Mnohem více hrál úlohu alkohol, dlouhé odloučení a 
podobně.  A nebylo úniku z tohoto omezení, pokusy o něj 
končily nezdarem. Dva opraváře přidružené výroby JZD 
zastihlo uzavření obce, proto na radu někoho šli přes kopec 
do Divák na autobus, ale v Brně už na ně čekali příslušníci 
SNB, kteří je odvezli do nemocnice, kde si museli odbýt 
celou karanténu v obavách možných postihů. Obdobně  
dopadli „utečenci“ ze Slovenska, dopadeni byli v Hodoníně. 
Různých nepříjemností bylo bezpočet. 

Když byl dobytek občanů a JZD zlikvidován, 
(v družstvu to bylo 400 krav a jalovic, 600 prasat a selat) tak 
začala velice intenzívní dezinfikace, kterou prováděli vojáci,  
jako nutný předpoklad zrušení uzavření vesnice. Byl to 
totální postřik vozovek dědiny až k překladištím, veřejných 
prostranství, okolí budov, uliček apod. V JZD celého areálu, 
zejména stájí, nářadí. Dřevěné věci spálili i pomocí 
plamenometů. V okolí JZD se do té doby stříleli zatoulaní 
psi, kočky, letící ptáci, zejména havrani a holubi.  Na lidskou 
psychiku velice negativně působil zákaz společenského a 
kulturního života, nesměly se konat žádné zábavné akce a 
shromáždění. 

Když byla skončena dokonalá dezinfekce a vojáci 
opustili vesnici, lidé i řídící štáb se kochali nadějí, že dojde 
k ukončení uzavírky obce. Místním rozhlasem bylo 
oznámeno, že to bude v úterý 14. února o půlnoci a tak 
veterináři, lékaři, hygienici se chystali k odjezdu, na 
přechodech se shromažďovali ti, co netrpělivě čekali na 
návrat domů, ale z ministerstva v Praze bylo oznámeno, že 
není naplněn počet ochranných dnů po porážce dobytka, 
proto nadále platí všechna opatření v plném rozsahu až do 
konečného odvolání. Pro všechny to bylo velké zklamání, 
nejhorší chvíle naplněné lítostí, vztekem a beznadějí. 
Skepse, až jakási ironie dopadla na lidi, deprimovala je. 

Ve čtvrtek v 16 hod. však bylo oznámeno ukončení 
karantény a zrušení všech opatření. Konečně radostné 
chvíle, lidé si svobodně vydechli a začali si zvykat na 
normální život. 

Přes všechna obrovská karanténní opatření se 
nemoc šířila dál do několika dalších obcí a JZD, ale nikde tak 
krutá opatření jako u nás. Nakonec nemoc zcela ustala, 
proto se nabízí srovnávání s jejím průběhem v dřívější době. 
Zda tvrdá opatření veterinářů a ministerstva nebyla 
unáhlená, zejména když v drobných chovech na dědině se 
nevyskytl ani jediný kus nakažení. 

V té době to bylo velmi bolestivé prožívání, dnes již 
jen shovívavé vzpomínání. 

 
Jan Horák 

 
 
 

Příspěvky občanů 
 

 
Zamyšlení 

 
Taky jste na 1. máje ráno marně hledali obvyklé 

nápisy vápnem na silnicích? Už jsme si na ně jaksi zvykli, 
že?  Byť obvykle nešlo o nějakou přespříliš kultivovanou a  

 
cizelovanou tvorbu, staly se tyto nápisy zdrojem různých, 
často netušených informací, které byly vzápětí důvodem 
mnoha diskuzí a to nejen na místech veřejných. Informace to 
byly občas pikantní, tu více, tu méně vtipné či nápadité, 
občas s kouzelnými gramatickými nedostatky, ale pokud 
nebyly vysloveně neslušné či urážlivé (ano, i to se stalo!), 
byly jakousi zprávou o dění v obci i o těch, kteří měli toto 
zpravodajství na svědomí. 

A letos nic! Jako by náhle zmizela, skončila jakási 
tradice, zvyklost. Možná je pro naše mladé zajímavější tuto " 
zpravodajskou činnost" provádět na tzv. sociálních sítích. Je 
to také anonymní a nemusí při tom tahat kbelík s vápnem a 
štětku. 

 
Jan Koráb 

 
 
 

Máme pěknou, prosklenou  
čekárnu na autobus, ale… 

 
..občas projdu kolem a tu leží kominíček, tu kos, 

nedávno sýkorka. A minulý čtvrtek  dokonce strakapoud. 
Několikrát jsem jej pozoroval, jak nalétává od hasičky ke 
hnízdu, ale že trefí tu čekárnu...? Že to neudělá hejno 
špačků!! 

Jen v Evropě uhyne nárazem do skleněných ploch 
neuvěřitelných sto milionů ptáků ročně! Od nárazu může 
zachránit samolepka, může mít libovolný tvar ptáků nebo 
listů. Ptáky nevaruje tvar vzoru, ale vizuální podnět. Mezery 
mezi polepy by neměly být moc velké. 

...druhý z páru strakapoudů - samec zůstal v parku 
sám.  
 

 
 
 

Jiří Koráb 
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Pozvánky 
 

 
 

Jánské hody 2017 
 

Boleradští stárci, stárky a chasa Vás srdečně zvou na  
 
JÁNSKÉ HODY 2017 
 
 
PÁTEK 23.6. 
- v 18:00 stavění máje 
- od 20:00 k tanci, poslechu a dobré náladě hraje  
  CM sourozenců Osičkových 
 
SOBOTA 24.6. 
- ve 14:30 průvod krojovaných od první stárky  
- hody pod májí 
- 17:00 dětská Moravská beseda  
- od 20:00 večerní hodová zábava 
- hraje DH Lácaranka 
 
NEDĚLE 25.6. 
- ve 14.30 požehnání v kostele sv. Jana Křtitele 
- průvod od kostela 
- hody pod májí 
- v 17:00 tradiční hodová zavádka 
- od 20:00 večerní hodová zábava 
- hraje DH Lácaranka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stárci a stárky: 
1. Martin Křižák a Tereza Kabelová 
2. Jakub Stehlík a Lucie Klimešová 
3. Jindra Demela a Katka Zimolková 
4. Tomáš Hos a Anička Křižáková 
 
 
Krojovaná chasa: 
Karel Otřísal a Soňa Babirádová 
Robin Klein a Klára Jamborová 
Vojta Otřísal a Stela Pelikánová 
Daniel Soukup a Aneta Praxová 
Vojta Chalupa a Ludmila Klimešová 
Vít Soukup a Kristýna Němcová 
Daniel Hřib a Gabriela Praxová 
Tomáš Vojtěšek a Aneta Horáková 
Viktor Palán a Magda Straková 
David Zimolka a Anna Veselá 
Martin Soukop a Marie Hutáková 
Jiří Soukop a Šárka Hosová 
 
Sklepníci: Michal Novotný, Michal Betáš,  
                 Daniel Marinč, Martin Reiter  
 
Přespolní chasy v krojích jsou srdečně vítány! Občerstvení 
po celý víkend zajištěno v šenku BAR U SIDA. 
 
Těšíme se na Vás! 
 

Martin Křižák a Tereza Kabelová 
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SK Boleradice 1935 
 

 

III. třída muži 
 

Aktuální tabulka III. třída muži, sk. B. před 
posledním utkání sezóny:  
 

Poz. Tým   Záp. Body 

1. Šitbořice   25 57  
2. Štrachotín  25 55  
3. Ivaň   25 46  
4. Popice   25 42  
5. Vrbice   25 42  
6. Bořetice   25 36  
7. Boleradice  25 35  
8. Kobylí   25 33  
9. Horní Věstonice  25 33  
10. Vranovice  25 31  
11. Nosislav                 25 30  
12. V. Pavl. B/Starovičky 25 23  
13. Velké Hostěrádky  25 16  
14. Klobouky  25 10 
 

SK Boleradice 1935, spolek 
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Fotoreportáže 
 

 

Rybářské závody 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Fotoreportáže 
 

 

Běh do lesa 
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Fotoreportáže 
 

 

Létáme pro vás 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Fotoreportáže 
 

 
Dětský den na rybníku 
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Preventivní oční vyšetření pro seniory 

zdarma 

Zrak je náš nejdůležitější smysl. Očima 
přijímáme až 80% informací z našeho okolí. Proto je 
dobré o oči pečovat a chodit na pravidelné preventivní 
prohlídky k očnímu lékaři. Neléčená oční onemocnění 
mohou totiž vést až k úplné ztrátě zraku a sociální 
izolaci. 

Projekt medbus Nadačního fondu Josefa Hycla 
nabízí bezplatnou preventivní oční péči seniorům starším 65 
let, kteří nemají možnost pravidelně navštěvovat očního 
lékaře. Součástí služeb medbusu je i bezplatná doprava 
k očnímu specialistovi a zpět. Důležité je, aby byl senior 
pojištěn u kterékoli z českých zdravotních pojišťoven. Pak už 
stačí jen zavolat na telefonní číslo 517 076 800. 

Koordinátorky medbusu zajistí termín vyšetření. 
Řidič medbusu v den vyšetření objednané seniory vyzvedne 
v blízkosti jejich bydliště a dopraví je k očnímu lékaři i zpět 
domů zcela zdarma. Specializované preventivní vyšetření 
zraku je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a 
zahrnuje komplexní oční vyšetření nejmodernějšími 
diagnostickými přístroji a konzultaci s lékařem. 

Pokud bude při preventivním vyšetření zjištěno oční 
onemocnění, které vyžaduje další léčbu, v rámci projektu 
medbus bude pacientovi opět zajištěna doprava k lékaři a 
zpět tak, aby se mu dostalo potřebné terapie. 

Ve spolupráci s Oční klinikou NeoVize Brno, která 
poskytuje špičkovou oční péči tisícům pacientů ročně, se 
projekt medbus zaměřuje především na prevenci a včasnou 
léčbu šedého a zeleného zákalu a na diagnostiku a léčbu 
onemocnění sítnice a sklivce. Ukazuje se totiž, že pokud tato 
oční onemocnění zůstanou neléčena, mohou vést až k úplné 
ztrátě zraku a tím pádem k vyloučení nemocného ze 
společnosti. Se zhoršujícím se zrakem se lidé o sebe 
nedokáží postarat, za svoji oční vadu či onemocnění se 
mnohdy stydí a třeba ani nemají tušení, že právě jejich 
problém je možné léčit.  

Cílem projektu medbus je tedy nabídnout seniorům 
starším 65 let bezplatnou oční péči včetně dopravy a 
současně tak zvýšit povědomí seniorů o očních 
onemocněních a možnostech jejich léčby. 

Projekt medus byl spuštěn v říjnu loňského roku a k 
dnešnímu dni má již desítky spokojených klientů, kteří využili 
nabízených služeb. 

Pokud je vám tedy více než 65 let a dlouho jste 
nebyli u očního, neváhejte se obrátit na Nadační fond Josefa 
Hycla – projekt medbus. 
 
Kontakty pro objednání: 

Tel.: 517 076 800 

E-mail: brno@medbus.cz  

Web: www.medbus.cz 

 
Radek Kratochvíl 

 
 
 

Inzerce 
 

Hledám ke koupi  
rodinný dům nebo chalupu  

v této lokalitě. Malou zahrádku  
a sklípek uvítám. 

Kontakt na tel.: 737 905 611 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uzávěrka pro III. číslo zpravodaje bude 31. 8. 2017 

III. číslo zpravodaje vyjde v září 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 
 
 

POLEHRAD – ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC 
 
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává ÚM 
Boleradice, 691 12 Boleradice 401, odpovědný redaktor 
Marta Korábová. Zaregistrováno u MK ČR reg. č.  E 11762 
Články nejsou redakčně upravovány ani kráceny bez 
souhlasu přispěvovatele. Redakce si vyhrazuje právo 
neuveřejnit příspěvky hrubě urážlivé, neslušné a poškozující 
dobré mravy. Přispěvovatelé odpovídají plně za obsah 
příspěvků a jazykovou úpravu. Převzaté příspěvky jsou 
publikovány se souhlasem vydavatele. Toto číslo vyšlo 16. 
Června 2017.  

mailto:brno@medbus.cz
http://www.medbus.cz/
mailto:matel62@seznam.cz
http://www.boleradice.cz/
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