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Zprávy z radnice 
 

 
Vážení spoluobčané, milí čtenáři, 

 
prázdninové dny máme za sebou, školní lavice 

se opět zaplnily novými prvňáčky a končí doba letních 
dovolených. Spalující horké dny nečekaně skončily a 
připadá mi jako by s koncem prázdnin přišel najednou i 
podzim. Letošní léto bylo opět jedním z nejsušších za 
poslední desetiletí. Nedostatek vody, který jsme 
pociťovali, nebyl nijak potěšující. Minimum dešťových 
srážek rychle přecházejících přes Boleradice nestačil 
mnohdy naplnit ani nádrže na dešťovou vodu natož naše 
studny. Vzestupná tendence sucha nás neustále nutí 
k opatřením, jako jsou zákazy rozdělávání ohně a zákazy 
zalévání a další... . O nedostatku vody svědčí také vaše 
časté žádosti o připojení na vodovodní řad po celé obci. I 
z těchto důvodů byl připraven projekt „Boleradice - 
prodloužení vodovodu Dolní Konec“. Pro nově 
vybudované rodinné domy, bude tak již v blízké době 
možné napojit se bez větších komplikací na zdroj pitné 
vody stejně jako pro každý dům v naší obci. 

Letní měsíce pomalu končí a nezbývá tedy než 
doufat, že alespoň podzim bude vydařený a dopřeje 
našemu kraji, alespoň trochu vyrovnaného počasí a 
dešťových kapek.  

Bohuslav Barek, starosta 
 
Dětské hřiště 
 

V letošním létě se dočkalo opravy a doplnění 
také dětské hřiště. V návaznosti na dokončení druhé části 
revitalizace návsi bylo zapotřebí se vypořádat s novým 
uspořádáním vchodu a s ním spojeného oplocení. Přibylo 
nové pískoviště s krycí plachtou. Vyměněny byly rozbité a 
popraskané plotové díly, došlo na odstranění zrezivělého 
plotu ze strany od bytovky a jeho nahrazení novým 
betonovým plotem, kterým byl již areál z větší části 
obehnán.  
 

 
 

Abychom také sladili pohledovou stránku, byl plot 
okolo celého hřiště očištěn a natřen. Ošetřeny budou také 
v průběhu podzimu postupně i herní prvky. V průběhu 
zimní odstávky dojde ještě na opravu a doplnění 
bezpečnostních zón. Pro příští rok, bychom chtěli, pokud 
vše vyjde doplnit hřiště o stojan s pitnou vodou. Realizace 
všech oprav byla provedena obecními pracovníky, kteří 
odvedli velice pěknou práci.  

Dešťová kanalizace u hřiště 
 

S koncem prázdnin byla zahájena i další stavební 
akce „Boleradice – dešťová kanalizace u hřiště“. V rámci 
akce dojde k uložení kanalizačního potrubí podél cesty ke 
hřišti, do kterého budou napojeny okolní rodinné domy. 
Vybudován zde bude také příčný práh přes asfaltovou 
komunikaci, který v případě náhlých přívalových srážek 
svede stékající vodu do nově vybudované kanalizace.  

 

 
 
Cesta ke hřbitovu 
 

Dokončení se také dočkala cesta ke hřbitovu. 
Panely ušetřené při revitalizaci z opravené panelky, byly 
doskládány až po vrchní část nad hřbitovem. Díky této 
opravě tak bude možné bez větších potíží zajistit vývoz 
kontejneru, který při zhoršených podmínkách nebylo 
možné vyvážet.  
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Oprava zastávky u kříže 
 
V současné době se blíží do finálního konce i oprava 
zastávky u kříže. Protože současné uspořádání zastávky 
vyhovovalo spíše vandalům než cestujícím čekajícím na 
autobus, bylo rozhodnuto o odstranění části zdiva a 
ponechání zastávky o něco více otevřené a přehledné. 
Dále došlo k opravě popraskaného zdiva, omítek a 
především rozpadajícího se chodníku. Zbývá tedy už jen 
vymalovat a dokončit drobné práce kolem zastávky. 
Věřím, že bude tato zastávka opět příjemnějším místem 
pro nadcházející chladné deštivé dny.  
 

 
 
Oprava chodníků Pod Kostelem 
 
V prázdninových měsících došlo také na opravy chodníků 
Pod Kostelem. Vyměněny a nově usazeny byly staré 
obruby, které byly již uvolněné a nedokázali tak 
dostatečně držet okraj vozovky a chodníku. Přeskládána 
byla také stávající propadené dlažba a celý chodník 
dostal noví sklon.  
 

 
 

Bohuslav Barek, starosta 

 

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva 
městyse Boleradice 

konaného dne 10. 8. 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. Jiří Zajíc, 
Stanislav Omasta, Ing. František Koráb 
 
schvaluje:  

- program dnešního zasedání ZM 
- ověřovatele zápisu: Milan Novotný, Jan Koráb 
- rozpočtová opatření č. 3, 4 a 5/2017, která 

provedla RM  
- záměr na prodej části pozemku p.č. 3483/1 v k.ú. 

Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu 
- prodej pozemku p.č. 3483/37 o výměře  30 m2 v 

k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 
Boleradice, dle GP č. 788-59/2016, za cenu 40 Kč/m2 p. 
..., bytem Boleradice … , 691 12 Boleradice 

- prodej části pozemku p.č.st. 653 o výměře 29 m2 
v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 
Boleradice, dle GP č. 796-26/2017, za cenu 20 Kč/m2 p. 
..., bytem Komenského … , 664 61 Rajhrad 

- odkoupení pozemku p.č. 3723/1 o výměře 3654 
m2 v k.ú. Boleradice za cenu 219 Kč/m2 ID 1/2 od p. … , 
Barvičova …, Stránice, 602 00 Brno a ID ½ od p. … , 
Krásného …, Židenice, 636 00 Brno 

- zadávací dokumentaci poptávkového řízení na 
poskytnutí úvěru pro Městys Boleradice ve výši 
2.000.000Kč  
 
neschvaluje:  

- prodej části pozemku p.č.st. 654 o výměře 9 m2 
v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 
Boleradice, dle GP č. 798-60/2017, za cenu 20 Kč/m2 p. 
… , bytem Vohnoutova … , 625 00 Brno-Bohunice 
 
pověřuje: 

- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej 
pozemku p.č. 3483/37 o výměře 30 m2 v k.ú. Boleradice 
zapsaném na LV 10001, dle GP č. 788-59/2016 s p. … , 
bytem Boleradice … , 691 12 Boleradice 

- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej 
pozemku p.č.st. 653 o výměře 29 m2 v k.ú. Boleradice 
zapsaném na LV 10001, dle GP č. 796-26/2017 s p. … , 
bytem Komenského …, 664 61 Rajhrad 

- starostu k podpisu kupní smlouvy na odkoupení 
pozemku p.č. 3723/1 o výměře 3654 v k.ú. Boleradice s p. 
…, Barvičova …, Stránice, 602 00 Brno a p. … , Krásného 
… , Židenice, 636 00 Brno 
 
 
ukládá: 

- starostovi uveřejnit poptávkové řízení na 
poskytnutí úvěru ve výši 2.000.000Kč dle schválené 
zadávací dokumentace 
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stanoví: 
- předběžný termín příštího zasedání 

zastupitelstva městyse na 9. 11. 2017 v 19:00 hod. 
-  

Bohuslav Barek, starosta 

 

 
Volby 2017 

 
Ve dnech 20. a 21. října 2017 proběhnou 

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky.  

Hlasovací lístky budou voličům 

doručeny nejpozději tři dny před začátkem 

voleb do poštovních schránek. 
 

Městys Boleradice 
 

 
 
 

Škola 
 
 

 
 

Zahájení školního roku 4. 9. 2017 
 

První školní den jsme před školou zahájili nový 
rok 2017/2018. Sešlo se tu 43 žáků, jejich rodiče, 
prarodiče, příbuzní a přátelé školy. Děti přišel uvítat i pan 
starosta. 

Paní ředitelka předala všem informace o 
připravovaném školním roce. Budeme mít 3 třídy, a to 
samostatnou 1., spojené 2. + 3. a 4. + 5. ročník. Do 1. 
ročníku nastoupili tito žáci: Josef Frídl, Richard Hausner, 
Ally Kaplon, Jakub Majer, Kateřina Majerová, Dominika 
Palánová, Samuel Puček, Matyáš Rychlý, Tereza 
Šibíčková, Anežka Zemánková, Petr Žemlička. Jejich 
třídní učitelkou bude Mgr. Veronika Kokešová. 

Ve spojené 2. +3. třídě je třídní učitelkou Mgr. 
Kamila Sýkorová, asistentkou Mgr. Jana Nerudová. Ve 
spojené 4. + 5. třídě je třídním učitelem Bc. Petr 
Chalupný, asistentkou Eliška Zemánková. Dalším 
vyučujícím je také paní ředitelka Emmerová. Ve školní 
družině se o žáky postarají Miroslava Vavriková a Mgr. 
Pavel Kabela. 

Také mateřská škola zahájila svůj provoz. Letos 
máme 35 dětí, třídu Berušek bude učit paní Petra 
Appeltauerová, asistovat paní Blanka Riedlová. Ve třídě 
Včeliček se budou střídat paní učitelky Věra Málková a 
Renata Stehlíková. 

Jistě vás budou zajímat i jména provozních 
zaměstnanců – ve škole jsou uklízečky paní Jitka 
Nádeníčková a Pavlína Láníková, kuchařky Jaroslava 
Straková a zástup Kristína Schrammová, školník Martin 
Plocek. Škola informuje veřejnost na svých stránkách 
www.skolaboleradice.cz 

V průběhu prázdnin jsme se připravovali na 
provoz v novém školním roce zejména opravami, 
nákupem nových pomůcek a renovací starého vybavení. 
Proběhla rekonstrukce sborovny a ředitelny, škola byla 
vybavena novým zabezpečovacím systémem 
videotelefonů. Nakoupili jsme dětem odpočinkové 
vybavení do školní družiny, v tělocvičně jsou nové police 

a sportovní potřeby. Na školní zahradu nám ještě přibude 
pískoviště, do nářaďovny boxovací pytel. Bohužel jsme 
také odhalili některé závady, na které se musíme finančně 
připravit. 

V nejbližší době se těšíme i na setkání s rodiči a 
širší veřejností. Připravujeme zasedání rodičů na 21. 9. a 
Den otevřených dveří i s přednáškami o zdravém 
stravování na 9. 11. 2017. Těšíme se na příjemnou 
spolupráci během celého roku.  

 

 
 

 
 

 
 

Milena Emmerová 

Zprávičky z naší školičky 
 

Na začátku prázdnin jsme měli v naší školce ještě 
letní provoz. Děti si hodně zadováděly na školní zahradě, 
užily si vody a sluníčka. 
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V tomto školním roce 2017/2018 nás čeká 
spousta zajímavých věcí. V říjnu tvoření pro rodiče a děti 
„Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře“. Pak za námi 
přijede divadélko Květinka s pohádkou Jedna, dvě, tři, 
čtyři, pět - domluveno platí teď - příběh o pravidlech v MŠ. 
V listopadu navštívíme místní divadlo a pohádku O 
pejskovi a kočičce. V prosinci Vánoce, Jarmark a Ježíšek. 
Pro děti, které půjdou za rok do školy, a jejich rodiče si 
připravuje paní učitelka Málková kroužek Předškoláček, 
schůzky budeme mít každou druhou středu. 

Na vaše děti se těší Petra Appeltauerová, Věra 
Málková, Renata Stehlíková, Blanka Reidlová. 
 

Milena Emmerová 

 
 

Prázdninová pomoc škole 
 
 

Posledním červnovým dnem začaly prázdniny. 
Mnozí občané Boleradic si mohou myslet, že v červenci a 
srpnu docházeli do školy jen řemeslníci a zaměstnanci 
školy. Tak to by se zcela zmýlili; více než deset let se 
zastaví žáci i bývalí žáci na "Prázdninovou pomoc škole". 
Raci potřebovali uklidit svoje akvárko, včeličky zakrmit a 
zahrada zbavit plevele a zalít. Zahrádka před školou se 
nám též nelíbila a tak po jednom dešti jsme ji s dětmi 
upravili. Prázdninová pomoc škole je dobrovolná akce 
žáků pro naši vesnickou malotřídku. Za budovou školy 
máme krásnou ukázkovou přírodní zahradu, kterou 
zájemcům na požádání ukážeme. Ve školním roce se o ni 
především starají žáci za pomoci všech zaměstnanců 
školy. V průběhu prázdnin se na pomoci vystřídalo 15 dětí 
a některé přišly i několikrát. Když tuto informaci řeknu 
před pedagogy jiných škol, tak mi s otevřenou pusou 
odpoví, že to snad není možné a u nich by se to zřejmě 
nestalo. 

Proto chceme prostřednictvím tisku poděkovat 
žákům za krásný vztah k jejich škole i v době prázdnin. 

 
Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ 

 

 

Ukázkové přírodní zahrady v ČR a 
Rakousku 

 
 
 

Prázdniny jsou u konce a potkávám v 
Boleradicích občany s otázkou na rtech, že slíbené 
odkazy na výlety v Polehradu nenašli. Redakční rada se 
mi omluvila za jejich chybu, protože odkazy do článku 
nezařadila. Docela mě to mrzelo, protože následující číslo 
Polehradu vychází až po prázdninách, ale přesto jsem je 
požádala o otisknutí v podzimním čísle.  

Kolektiv zaměstnanců boleradické školy poslední 
víkend v srpnu vyjel na jednu ukázkovou zahradu do 
Růžďky, kde nás přivítali manželé Suchánkovi. Nejenže 
jsme si tu odpočali, ale nabrali jsme i novou inspiraci a 
vzdělávali jsme se. Zajímavé informace o této zahradě 
najdete na www.permanet.cz.  

 
 

Zaměstnanci naší Ekoškoly navštívili několik 
zahraničních ukázkových přírodních zahrad:  
 
ARCHE NOAH v Schilternu 

http://www.naturimgarten.at/cz/schaugaerteninternational/
waldviertel/ukazkova-zahrada-arche-noah-noemova-archa  

 
GARTENBAUSCHULE v Langenloisu  
www.gartenbauschule.at 

 
KITTENBERGER ERLEBNISGÄRTEN v Schilternu 
http://cz.kittenberger.at/ 

 
STIFT KLOSTERNEUBURG  
www.stift-klosterneuburg.at/stift-und-
orden/aufgaben/wirtschaft/garten/ 

 
DIE GARTEN TULLN v Tulin an der Donau  
http://www.diegartentulln.at/de/home 

 
V neposlední řadě poznáváme také naše zahrady v 
rámci rozvoje přírodovědné gramotnosti:  

 
TyMyJáNová zahrada ZŠ Rousínov  
http://www.zsrousinov.cz/projekt-eu/tymyjanova-zahrada 

 
Bylinková zahrada Valtice 
http://bylinkovazahradavaltice.cz/ 

 
Dendrologická zahrada Průhonice  
http://www.dendrologickazahrada.cz/ 

 
Bylinková zahrada na Kuksu 
https://www.hospital-kuks.cz/cs 
 

 
Miroslava Vavriková 

 

Recyklohraní 
 

Začal nový školní rok a naše škola opět pokračuje 
ve školním programu Recyklohraní – ukliďme si svět se 
společností Ecobat, Asekol a Elektrowin. 

Tedy opět vybízíme a prosíme rodiče a širokou 
veřejnost o podporu v této naší aktivitě. Sbíráme drobný 
dosloužilý elektroodpad – menší elektrospotřebiče (fény, 
mixéry, lampičky, kulmy apod.), mobily a tužkové baterie. 

V rámci této činnosti žáci plní různé vzdělávací 
soutěžní úkoly, týkající se právě třídění odpadu a 
recyklace. Spolu se sběrem získáváme body. A ty je 
možné vyměnit za hodnotné ceny a benefity. 

V současné době máme na kontě 3 317 bodů, 
naším cílem je dotáhnout to na 5 000 bodů. Tak prosím, 
podpořte snažení a úsilí našich žáků a vašich dětí získat 
co nejvíce bodů. Vše pro dobrou věc při ochraně životního 
prostředí. 

Za žáky a kolegy – Mgr. Pavel Kabela 

Zlatá včela 2017 v Nasavrkách 
 

Celostátní kolo soutěže pro mladé včelaře se 
konalo od pátku 9. června do neděle 11. června. Zúčastnilo 
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se 36 soutěžících z celé ČR. Cílem bylo setkání mladých 
včelařů a porovnání znalostí, které získali na schůzkách 
ve včelařském kroužku. V letošním roce do Nasavrk 
postoupila také členka Včelařského kroužku mládeže při 
ZŠ a MŠ Boleradice Klára Jamborová. 

Pro účast v celostátním kole bylo potřeba 
vypracovat samostatnou práci. Klárka ji vypracovala na 
téma Okolí Boleradic je pastva pro naše včely. Další úkoly 
popisuje Klárka takto: „ Před komisí a veřejností jsem ji 
musela obhájit. Po bloku všech 36 obhajob následoval 
písemný test znalostí o včelaření, ten byl podle mě 
nejtěžší částí. Velké soutěžení nastalo v sobotu v 
následujících disciplínách: určování medu, poznávání 
včelařských pomůcek, určování včelařsky významných 
rostlin, stloukání rámků, mikroskopování a včelařská 
praxe. 

Kromě soutěžení nám organizátoři připravili 
bohatý doprovodný program. V pátek večer nás čekalo 
setkání s ostatními soutěžícími. V sobotu se mi nejvíce 
líbilo vystoupení souboru z Konga. Představili nám jejich 
zemi, lidové tance a hru na jejich typické bubny. Den jsme 
zakončili táborákem, sdílením společných zážitků a 
předáváním nejen včelařských zkušeností. Nedělní 
dopoledne nám zpestřila přednáška o výcviku a chovu 
dravců. Celý víkend ukončilo vyhlášení výsledků soutěže.“ 

 

 
 

Tři první vítězové se zúčastní Mezinárodního setkání 
včelařské mládeže IMYB, tentokráte v Anglii. 

 
Za včelařský kroužek  

Klára Jamborová  
Miroslava Vavriková 

 
 

Krajina okolí Boleradic je pastvou pro 
naše včely 

 

Boleradice jsou malebná obec, nacházející se v 
údolí potoka Harasky. Obec má kolem 900 obyvatel. Je 
obklopená kopci Nedánov, Paseky a Přední kout, který je 
nejvyšší terénní bod s nadmořskou výškou 410 m. n. m. 
Boleradická pahorkatina je součást geografického celku 
Ždánický les, tudíž je její terén velmi členitý. Na kopci 
Nedánov (368 m. n. m.) se nachází rozhledna, kterou 
obklopuje Kloboucký les a zemědělsky využité pole. Na 
Pasekách je dominantou její vzácná květena a lokalita 
zaniklého Boleradického hradu. Kvete tu silně ohrožený 
střevíčník pantoflíček. V lokalitě Předního koutu se nachází 
národní přírodní památka Kukle, která je výjimečná lesními 
porosty, tvořenými společenstvy panonských teplomilných 
doubrav na spraši a panonských dubohabřin s výskytem 
vzácných a ohrožených druhů rostlin, např. timoje 
trojlaločného. Dále se v katastru Boleradic nachází přírodní 
rezervace Velký Kuntínov. Tato lokalita je významná pro 
teplomilné doubravy a panonské dubohabřiny s 
význačným, druhově pestrým podrostem. Nalezneme zde 
silně chráněného vstavače vojenského i nachového, 
hlístník hnízdák. Boleradice jsou průmyslem nenarušená 
obec, která má naopak klimaticky chráněná místa. V 
prostředí přírodní rezervace Kukle se nachází oblast s 
nejmenším naměřením množstvím smogové exhalace. 
Klima je v Boleradicích průměrné. Bývají zde tužší zimy, 
ale v poslední době je fakt, že klimatické změny ovzduší 
dávají zimám v této oblasti mírnější ráz. Jaro v minulosti 
přinášelo velký přísun srážek. V současnosti se přísun 
srážek omezil a panují zde většinou sucha. Na jaře v 
posledních třech letech docházelo k takovým extrémům, 
že se časně z jara prudce oteplí a pak zase prudce 
ochladí. Toto má za následek včelařsky neuspokojivou 
sezónu, kvůli mrazům, které zasáhnou květy většiny 
ovocných stromů, zejména meruněk. Léta bývala v 
minulosti doslova magnetem na srážky. Dřívější 
obyvatelstvo, které obývalo Boleradice, bylo neustále 
sužováno záplavami, ale dnes spíše panují období sucha. 
Občas se můžete na tomto území setkat se silnými 
bouřkami a přívaly srážek. Na podzim zde bývalo sušeji. 
Poslední dobou je těžké říci, jaké bývá počasí. 
Každopádně bývá vždy takové, že lidem z úrody moc 
nezbývá.  

Naše včely zatím mají v prostředí Boleradic 
vynikající podmínky, protože nejsou rušené smogem 
velkého města a mají k dispozici vzácné druhy rostlin. Na 
jaře je v okolí Boleradic rozličné množství pylosnubných 
rostlin, stromů a keřů. Z rostlin jsou to sněženka 
podsněžník, bledule jarní, smetánka lékařská, kostival 
lékařský, podběl lékařský, petrklíč, šalvěje, plicníky, 
kostivaly, úročníky, jetely. Nejvýznamnější a největší 
zastoupení v okolí našeho úlu má akát a lípa. Z keřů to 
může být dřín, líska. Ze stromů jsou to ovocné stromy na 
našich zahradách, které ale nebylo možné opylovat, 
protože pro letošní rok v dubnu vše zasáhl mráz. Často 
včely z našeho úlu mohou létat na pastvu na nedaleké 
pole řepky olejky, jetele vojtěšky nebo u nás zřídka kdy 
zastoupenou slunečnicí. Letos však byly místo řepky 
olejky, slunečnic nebo jetele vojtěšky nasázeny lány obilí. 
Včely z našeho úlu mají nedostatek rostlin, ze kterých by 
mohly sbírat pyl a nektar. Jsou zatím závislé na 
přikrmování z cukru. Nepříznivě na ně zapůsobily prudce 
měnící se teploty, došlo tak k jejich příliš brzkému 
probuzení a včely neměly co sbírat. Nejen na včely působí 
prudké změny teplot negativně.  

Letos zmrzla většina ovocných stromů, které, 
zvlášť z jara, jsou důležité pro včely a jejich opylování. 
Mráz poznamenal i akáty, které se v blízkosti našich úlů 
vyskytují hojně. Má to za důsledek neustálé přikrmování 
včelstev. V okolí naší lokality by včely měly možnost 
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opylovat louky na přilehlých svazích, ale z důvodu mrazu 
to nebylo možné.  

V květnu naše včely mohou sbírat pyl a nektar z 
kvetoucích lip, jírovců a svazenky vratičolisté. Z tohoto 
období bývá obvykle med, který rychle zcukernatí. Lípy a 
jírovce jsou jediná naděje pro včelstva v naší obci. Kopce 
v okolí nám umožňují, aby včely mohly létat na květiny, 
které se nacházejí na loukách. Snad jim v tomto období 
bude již počasí více nakloněno.  

Zamýšlela jsem se také nad pastvou pro včely v 
budoucnu. Když se procházím Boleradicemi, je mi líto, jak 
ze zahrádek mizí květiny našich babiček, které kvetly od 
jara do zimy. Místo nich vzniká nízký, často sekaný 
trávník, který nekvete – nedá včelám pyl ani nektar. 
Zjistila jsem také, že se z přírody ztrácejí stromy – našla 
jsem již několik pařezů o průměru kmene 15 až 20 cm. 
Lidé si snad ani neuvědomují, jak pomalu strom roste, než 
je z něj statná lípa, akát či ovocný strom, než vyroste les. 
Na jižní Moravě, konkrétně v oblasti, ve které žiji, velmi 
málo prší a daří se zde vegetaci, která patří do 
panonského rázu krajiny. Je zde třeba se zamýšlet nad 
otázkou, zda například trnovník akát je v naší krajině tzv. 
doma a které další rostliny jsou vlastně původní. Pokud 
krajinu a krajinný ráz nebudeme chránit proti erozi, např. 
pásy kvetoucích rostlin, keřů či stromů v lánu obilí či 
kukuřice, ornice, kterou nám zanechali naši předci, se 
odplaví a bude nenávratně pryč. A proč přibývá nemocí 
včel? Tato otázka mě také tíží, ale odpověď na ni není 
jednoduchá. Zjistila jsem na přednášce, že chemie 
používaná v přírodě se našla ve vosku. V buňce z vosku 
se rodí malá larvička, která je velmi citlivá. Semena v 
sáčcích, která lidé a zemědělci kupují v obchodech a sejí 
do půdy, jsou ošetřena mořidlem, které zůstává v 
rostlinách a přechází do půdy. Včelka najde vodu, pyl, 
nektar a nepozná, že kapka není rosa, ale jedovatý 
postřik. Rozmanitost rostlin v krajině znamená pestrost 
pastvy a její úživnost pro všechen hmyz. Pokud je snůška 
nárazová – lány řepky, jetele, slunečnice - období mezi 
těmito plodinami znamenají pro včely hlad. Další ránu 
včelám uštědří včelař, který vytočí velké množství medu a 
včelám chybí enzymy, minerály pro zdravý rozvoj 
včelstva.  

Vypracování této práce, mi dalo další vědomosti 
a zkušenosti. Toto téma mě nesmírně bavilo a chtěla bych 
se i tomuto tématu věnovat i ve škole. Cílem této práce 
bylo získat povědomí o včelách a o tom, jak nelehký je 
sběr pylu, nektaru a medovice. Fascinuje mě, kolik toho 
včely za svůj poměrně krátký život dokáží udělat. 
Nejzajímavější je, jak včely drží řád a jednotu. Jak mají 
přesně udělené role a zaměstnání v úle. V lidském životě 
máme problém se vyburcovat k nějaké práci, a proto bych 
řekla, že ne nadarmo se říká, že je některý člověk pilný 
jako včela. Co kdyby všichni lidé začali držet takovou 
jednotu a řád jako včely? Všichni lidé by věděli, co a jak 
mají dělat a nepanovala by mezi námi taková rozdělenost 
a lenost něco udělat. 

 
Práce zpracovaná Klárou Jamborovou (16) do celostátní 
soutěže Zlatá včela 2017 v Nasavrkách. 
 

 
 

 Miroslava Vavriková 
 

Od matky po matku 
 

Již několik let pracují v ZŠ a MŠ Boleradice dva 
včelařské kroužky. Okolí Boleradic je pro nás jedna velká 
učebnice. Pole, louky, vinohrady, rybník a les dětem nabízí 
mnoho způsobů pozorování. Při vycházkách vedoucí 
kroužku nabádá děti k zapojení všech smyslů, povzbuzuje 
jejich vnímání i vzájemné otázky. 

Rozhodli jsme se pořídit do kroužku pozorovací 
úl, žáci by mohli pozorovat život včel přes prosklená 
okénka. K tomuto úlu bychom se nebáli pustit na 
pozorování ani děti z naší MŠ. 

Starší žáci, kteří navštěvují kroužek třetím rokem, 
se již zajímají o opravdové včelaření – pod dozorem 
vedoucích se starají o dvě včelstva na včelnici. Na jaře 
jsme měli přání poznat více o životě včelích matek. 
Zejména o tom, jak zkušení včelaři chovají matky – 
samozřejmě ty včelí. Učitel včelařství pan Jan Strouhal jen 
pro nás a veřejnost připravil přednášku, přizpůsobenou 
zejména věku dětí. 

V sobotu 17. června 2017 se sešli v budově školy 
zájemci z řad žáků, rodičů, včelařů ze ZO, rodiče a 
veřejnost. Pan Strouhal nám řekl „Trochu teorie o včelách“. 
Potvrdil nám moji větu, kterou dětem stále připomínám 
„Když má včelička problém, měl by se každý člověk 
zamyslet nad tím co je v krajině špatně. Místo toho lidé 
vymyslí další chemii a způsoby, jak by včeličky léčili.“ 
Následně navázala Klára Jamborová s představením své 
práce Krajina okolí Boleradic je pastva pro naše včely - 
tuto práci napsala sama a posílala do Nasavrk na 
celostátní soutěž pro mladé včelaře Zlatá včela. Odborná 
přednáška o chovu včelích matek se uskutečnila na školní 
zahradě, dbali jsme, aby každý mladý včelař měl v ruce 
přelarvovací lžičku, na ní malou larvičku, kterou vloží do 
buňky na liště. Odpoledne jsme byli u školních včel a 
zkušenější včelaři vše zkoušeli na včelnici. Zde tvořili 
oddělky, přelarvovali matky a snažili jsme si vychovat 
matky nové. Včelky nám přijali čtyři larvičky, ubytovali je do 
buňky pro matky – matečníky, při kontrole jsme měli 
velikou radost. Po týdnu jsme se byli podívat, jak vše 
pokračuje a bylo po radosti. Něco se v přírodě stalo, včely 
neměly chuť a nové matky a matečníky vykousaly. Možná 
se ochladilo nebo bylo koncem června moc horko, měly 
málo vody či jiný problém? Bzučely, ale my jim nerozuměli, 
co nám chtějí povědět. S dětmi jsme si ještě celé 
odpoledne povídaly o tom, že člověk si může naplánovat 
cokoliv, ale příroda si udělá po svém. Dříve tu včely žily a 
chovatele neměly, respektovaly přírodu a žily s ní v 
souladu. Možná nás chtějí naučit něco i v dnešní době, 
zastavit se, zamyslet se něco změnit ve svém okolí. 
Budeme muset ještě dlouho vracet na začátek tohoto 
článku a ptát se sami sebe i těch okolo na otázky: Cítíš to? 
Sáhni si! Slyšíš? Vidím je! 

Milena Emmerová 
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Divadlo 
 
 

 
Slavnostní program k 120. výročí 

uvedení prvního divadelního 
představení v Boleradicích 

 
V letošním roce si připomínáme 120 let od 

uvedení vůbec prvního divadelního představení v 
Boleradicích. Byla jím dramatizace románu Karoliny 
Světlé „Kříž u potoka“. Tuto významnou událost jsme si v 
lednu připomněli novým nastudováním uvedeného 
venkovského dramatu, tentokrát ve svižné divadelní 
úpravě Pavla Ondrucha. U příležitosti tohoto jubilea 
chystáme setkání se všemi divadelními přáteli, sponzory a 
našimi příznivci. Program zahájíme v sobotu 7. 10. v 15 
hodin koncertem, v němž s komorním souborem Musica 
animae vzpomeneme na některé divadelní počiny 
místních ochotníků; v 17,30 hodin bude následovat 
vernisáž výstavy „Divadlo v Boleradicích 1897 – 2017“ a v 
19,30 hod. slavnostní den završíme představením 
domácího souboru „Kříž u potoka“. To vše bude doplněno 
neformálním posezením s občerstvením a ochutnávkou 
místních vín. 

V neděli 8. 10. bude po celý den přístupná 
výstava a v 15 hodin pozveme do divadla malé i velké 
diváky na klasický pohádkový příběh Aloise Jiráska – 
„Lucerna“ v podání herců Studia „V“ Brno. 

Vstupné na všechny části sobotního programu je 
dobrovolné, ale vstupenky na koncert a večerní 
představení je třeba rezervovat v pokladně divadla, která 
je otevřena vždy v pátek od 18 do 19 hodin, nebo v 
rezervačním systému divadla. 

Iva Kahounová 

 
 

Předplatné 2017/2018 
 
 

Také pro novou divadelní sezónu jsme připravili 
dvě řady předplatného – pro děti a pro dospělé. 
Rezervace předplatného přijímáme v pokladně divadla 
nebo v rezervačním systému na webových stránkách: 
www.boleradice-divadlo.cz 

 

Předplatné Rodiče s dětmi do divadla 
 
 

26. 11. Lenka Cacková: Neposedná kůzlátka 
Divadelní studio „V“ Brno 

 
Hravá pohádka o kůzlátkách, která vymýšlejí 

rošťárny, škádlí se a hádají se, ale hlavně táhnou za 
jeden provaz. A ani od vlka se nenechají zastrašit! 

 
 
 

21. 1. O pekařském štěstí 
Malé velké divadlo Brno 

 
Co se stane, když se v nejlepším pekařství ztratí 

zázračný recept? Autorská pohádka plná písniček pro 
malé i velké diváky. 

 

18. 3. Markéta Vydrová: Skřítkosnění 
DS E. Vojana Brněnec 

 
Pohádka na motivy knihy Markéty Vydrové. Skřítek 

Šalvěj je malý rozumbrada, jenž neposedí ani ve svých 
snech. V nich se toulá na křídlech „dřímacího větru“ po 
všech možných koutech světa. 

 
 

20. 5. Pavel Vašíček: O kouzelníku Černém klobouku a 
barevném míči 
Říše loutek Kroměříž 

 
Nejedná se o klasicky interpretovaný pohádkový 

příběh, ale o interaktivní hru s dětským publikem, 
prováděnou na pozadí hledání barevného míče, který 
ukořistil Černý klobouk. Herci zvou na scénu děti, aby si 
tam s nimi společně hrály, putovaly a překonávaly 
nástrahy, které jim do cesty staví kouzelník Černý klobouk. 

 
 
 

Jarní předplatné 
 
 

20. 1. Ludwig Holberg: Jeppe z vršku 
DS Foor Hustopeče 

 
Příběh dobráckého a ženou peskovaného sedláka, z 

něhož si vystřelí tři urození páni. Udělají z něj přes noc 
vládce panství a pak se baví a sledují, jak se Jeppe mění 
náhle nabytou mocí. O to tvrdší je Jeppeho procitnutí a 
návrat do reality… 
 
 
17. 2. P. Stone, J. Styne, B. Merill: Sugar aneb Někdo 
to rád horké  
Vlastenecká Vomladina Vídeň 

 
Muzikál podle jednoho z nejslavnějších filmů o dvou 

muzikantech na útěku, rozkošné dívce Sugar, milionářích a 
gangsterech, odehrávající se na konci 20. let minulého 
století. 

 

 
17. 3. Vlastimil Peška: Žebrácká opereta  
Divadlo Ořechov 

 
Napsáno volně na motivy Žebrácké opery J. Gaye a 

B. Brechta. – Pokleslé výstupy a písně sepsané v pokleslé 
době. – Včera, dnes, či zítra. Záměrem Žebrácké operety 
je dokázat velectěnému publiku, že vše, co mnozí 
„odborníci“ považují za pokleslé, je dobré, ne-li skvělé k 
vyjádření ušlechtilých myšlenek, které se zdají být 
neušlechtilé. 

 

 
14. 4. Andrej Lacko, Martin Bartoš: Breviár teciny 
Franciny 
DS Šáchor Zohor, SK 

 
Dojemný příběh z vesnického prostředí odehrávající 

se na pozadí druhé světové války. Líčí příběhy hlavních 
hrdinů trilogie o Zohore podle skutečných událostí. Na 
scéně se potkají tři ženy představující tři různé podoby 
lásky – obětující se, vypočítavé, a té, která „hory přenáší“. 
Hra je napsána v záhoráckém nářečí. 
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19. 5. Milan Uhde, Miloš Štědroň: Balada pro banditu 
DS J. Voskovce Sázava 

 
Příběh ze života Nikoly Šuhaje, ověnčeného mýty, 

jak bral bohatým a chudým dával, o osudech lidí z 
Koločavy. Příběh lásky, lhostejnosti, úplatkářství a zrady 
pro peníze se může zdát poplatný i pro dnešní dobu. 
 

Iva Kahounová 
 
 

Pocta Mrštíkům 
 

K 120 výročí knižního vydání Pohádky máje, 
105. Výročí úmrtí Viléma Mrštíka a 5. výročí otevření 
Památníku Viléma Mrštíka v Helenčině údolí se v sobotu 
16. září v 19:30 v Divadle Boleradice uskuteční slavnostní 
večer. 

 
Program večera: 
 

• Komentované literární pásmo ukázek z tvorby Aloise, 
Viléma a Boženy Mrštíkových vztahujících se k našemu 
kraji 
 

• přestávka 
 

• Koncert Českého filharmonického sboru s dirigentem 
Petrem Fialou a sólistkou Pavlínou Švestkovou – soprán. 
Na klavír doprovází Miriam Zuziaková. 
 
Rezervace vstupenek je možná na emailu 
rezervace@boleradice-divadlo.cz nebo telefonicky na 
723 666 153 v době předprodeje. Využijte také naší 
on-line rezervace na stránkách www.boleradice-
divadlo.cz. Předprodej vstupenek bude zahájen 1. září 
a dále každý pátek od 18:00 do 19:00. Pokladna je 
otevřena hodinu před každým představením. 

 

Český filharmonický sbor Brno 
 
 

Program koncertu: 
 
Jan Kampus Vodňanský (1572-1622) 
- Rorando coeli defluant 

 
Bohuslav Matěj Černohorský (1648-1740) 
- Laudetur Jesus Christus 
 
Zdeněk Fibich (1850-1900) 
- Missa brevis F dur 
- pro smíšený sbor a varhany 

1. Kyrie  
2. Gloria 
3. Credo 
4. Sanctus 
5. Benedictus 
6. Agnus Dei 

 
Anton Bruckner (1824-1896) 

- Duchovní moteta (výběr) 
1. Afferentur regi 
2. Ave Maria 
3. Pange linqua 
4. Locus iste 
5. Os justi 

Petr Fiala (1943)   
- Gratia Musa tibi 
- pro soprán sólo a smíšený sbor 

 
Účinkují 
Pavlína Švestková – soprán 
Miriam Zuziaková - klavír 
Český filharmonický sbor Brno  
- komorní sbor 
- Petr Fiala – hlavní dirigent 
 

 
 
 

Jiří Janda 
 

 

Hotovo 
 

Všímaví občané jistě postřehli, že i v průběhu 
divadelních prázdnin se v budově divadla - orlovny něco 
děje. Zvuky vycházející z budovy však ani zdaleka 
nepřipomínaly obvyklou kulturní činnost. A také na fasádě 
východní části objektu se cosi dělo! 

Ano, po roční přestávce  se členové Divadelního 
spolku a Orla společně pustili do další etapy sanace 
původního zdiva našeho kulturního stánku. Osvědčená 
firma HW Panty provedla z vnitřní strany chemickou 
injektáž a stavební firma paní Charvátové montáž tzv. 
provětrané fasády. 

Na tuto etapu oprav nám městys poskytl dotaci, 
která by ovšem zdaleka nestačila na pokrytí všech 
nákladů. Proto veškeré bourací, vyklízecí a pomocné 
práce provedli členové obou výše zmíněných spolků. A 
právě bourání a otloukání omítek v interiéru znamenalo 
nejen hromady suti, ale především neskutečné množství 
prachu, který se s chutí usazoval všude, kam se mu 
podařilo proniknout. 

A tak hned po skončení prací následovalo několik 
etap náročného úklidu. Ještě před bouráním byly sundány 
všechny jevištní textilie a také všech 64 reflektorů. Vše 
bylo pečlivě vyčištěno a poté navěšeno zpět, spuštěny a 
vyčištěny byly i oba hlavní lustry a proveden generální 
úklid budovy. Do konce srpna pak budou vyčištěny také 
všechny koberce a sedadla v divadle. 

Poděkování patří oběma zmíněným firmám, za 
jejich vstřícnost a profesionální přístup, místním firmám a 
živnostníkům za zapůjčení potřebného nářadí a vybavení 
(průmyslové vysavače, speciální žebřík apod.), našemu 
městysi za pomoc a pochopení (dotace, uložení suti atd.) a 
samozřejmě členům Orla a Divadelního spolku, kteří i v 
době prázdnin a dovolených věnovali práci v budově a 
následnému úklidu  desítky hodin ze svého volného času. 

I to je jeden z příspěvků k letošnímu významnému 
výročí našeho divadla! 

 
Jan Koráb 
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Techsport 
 
 

 
Pocta Mrštíkům 

 
Je název večera, který se uskuteční v sobotu 16. 

září 2017 v divadle. Je proto na místě obeznámit občany 
s průběhem a zdůvodnit jeho konání. Snad u nás není 
nikdo, aby nevěděl, že Techsport , od konce r. 2002 
buduje na našem katastru tzv. Památník Viléma Mrštíka v 
Helenčině údolí, jehož posláním je dnem i nocí připomínat 
zásluhy Mrštíků o náš kraj, kteří jej nejen milovali, ale 
proslavili a oslavili. A proč jsme jej začali stavět? 

Chtěli jsme využít příležitosti nabídnutou samým 
Vilémem Mrštíkem, který údolí nazval takto, když v 
Divákách psal svůj nejúspěšnější román, v němž zvěčnil 
náš kraj, především přírodu. A letos uplynulo již 120 let od 
prvního knižního vydání Pohádky máje, která byla tak 
čtena a žádána, že dosáhla úctyhodných 32 vydání v 
desetitisících výtiscích. Proto jsme byli vedeni snahou 
zviditelňovat nejen náš region, ale i naši vesnici, zejména 
z hlediska turistického. 

Proč Vilémův Památník – nejvíce s ním souvisí, s 
jeho úspěšným dílem. Vedle toho chceme připomenout 
jeho zásluhy o včelaření, jeho zlepšení tzv. rozběrným 
úlem, který se z organizace u nás ustavené v r. 1907 
(Vilém byl zvolen jejím předsedou), rozšířil natolik, že pro 
dnešní včelaře je takový úl naprostou samozřejmostí. 

Třetím důvodem budování je snaha pozměňovat 
a oslabovat současně zdůrazňované negativní postoje 
vůči jeho osobě, která sice byla rozporuplná na venek, 
vnitřně však velice citlivá, s velkým smyslem pro 
spravedlnost. 

Loni jsme ten prostor osadili velkým žulovým 
památníkem mající evokovat hlavní postavy Pohádky 
máje, z čehož mnozí se mylně domnívali, že Památník je 
dokončený, proto začali vznášet dotazy, proč jsme 
neuskutečnili nějaké slavnostní zahajování či odhalování. 
Důvody byly nasnadě – potřebovali jsme nějakou 
oddychovou pauzu po tak oboustranné námaze, tedy 
pracovní i finanční, přitom jsme nemohli počítat se 
spolupracovníky (Mikroregion Hustopeče po počáteční 
spolupráci již přerušil). Samozřejmě nějaké „odhalovací 
ceremonie“ by si vyžádaly značné náklady, velkou 
přípravu s dovozem potřebného zajištění, přitažlivého 
programu a to vše s riskantním výsledkem zájmu a 
návštěvnosti vzhledem k vrtkavému počasí. Avšak i tak 
Památník žije svoji existencí, těží ze svého výhodného 
umístění, přitažlivého zákoutí lákajíc návštěvníky a turisty. 

Když se naskytla jedinečná příležitost účinkování 
předního evropského hudebního tělesa za výhodných 
finančních podmínek a nabídnutá pomoc dalších 
spolupracovníků, zrodila se tato akce, jejíž nespornou a 
ne jedinou výhodou bude konání v nezávislosti na počasí 
a v příjemném prostředí místního divadla. Večer zahájí 
komentované pásmo ukázek z tvorby Aloise, Viléma a 
Boženy Mrštíkových v provedení našich divadelníků. Tyto 
úryvky mají vztah k naší oblasti, mnohé jsou méně 
známé, některé neznámé a zazní v nich vyznání, 
postřehy, úryvky z dopisů, dojmy, a nakonec závěr 
románu Pohádka máje. 

Po přestávce vyvrcholí večer vystoupením 
Českého filharmonického sboru prof. Petra Fialy, za 
doprovodu klavíru a varhan a účinkování sólistky komorní 
části tohoto tělesa. To ročně uskuteční desítky vystoupení 
v různých evropských metropolích, je ověnčen vítězstvím 

v mnoha prestižních soutěžích, přesto se nevyhýbá 
vystoupením na těch nejmenších místech naší vlasti, kde 
je ozdobou různých akcí. Snad tedy nebude vyjímka u nás, 
třebaže se nejedná o tu nejznámější hudbu a najde vděčné 
posluchače v Boleradicích. Je to jedinečná příležitost, 
proto bychom ji neměli promarnit. Vzhledem, že jejich 
vystoupení je benefiční, stanovili jsme vstupné jen na 50,- 
Kč. Zájemci si mohou zajistit vstupenky v předprodeji 
divadla elektronicky či osobně. Součástí večera bude i 
malá výstavka vztahující se k budování Památníku Viléma 
Mrštíka v Helenčině údolí. 

Tento večer by se neuskutečnil bez spolupráce 
vedení městyse, divadelního spolku i naší knihovny, proto 
jim všem patří vřelé poděkování. A nakonec – každý náš 
občan je srdečně zván! Vřelý dík za pochopení. 

 

 
 

 
 

 
Text – Jan Horák 

Foto – Jiří Zajíc 
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Zahrádkáři 
 
 

 
Zahrádkáři informují 

 

V letošním roce slaví zahrádkáři 60 let Českého 
zahrádkářského svazu. Jeho počátky se tedy datují do 
roku 1957. 

Naše místní organizace byla založena o něco 
později – v únoru roku 1963 a v 70. a 80. letech min. 
století (20. stol.) patřila k nejpočetnějším spolkům v obci. 

K letošním oslavám se připojuje i časopis 
Zahrádkář, který se vydává nepřetržitě od roku 1969 a 
postupem času se stal nejoblíbenějším časopisem pro 
hobby a zahradu, určitě jej mnozí odebíráte. 

Oslavy tohoto významného jubilea vyvrcholí 5. - 
8. října 2017 na olomouckém výstavišti Flora spolu s 
výstavou Hortikomplex a výstavou ovoce Europom – 
FLORA OLOMOUC. 

Určitě se tam někteří vypravíte a začleníte do 
svého programu. 

A co u nás? Letošní vývoj počasí mnohým 
zahrádkářům nepřál. Především ovoce je málo. Přesto je 
naše zpracovna připravena. 

Pokud patříte k těm šťastnějším a máte úrodu, 
využijte možnosti ZPRACOVÁNÍ – sušení a moštování. 

Správce zpracovny pan Jaroslav Šiller je k 
dispozici – kontakt mob. 607 940 864. 
 
Přeji všem radost a spokojenost z podzimní sklizně ve 
vašich zahrádkách. 

Za výbor – Pavel Kabela 

 
 
 

Sport 
 
 

 
Cvičení pro ženy 

 

Funkční posilování   
- (kruhový trénink)  
- každé pondělí od 18.00 do 19.00 hodin,  
- začínáme 11. 9. 2017  
- vede Martina Horáková 

 
Aerobik 

-  každé pondělí a čtvrtek od 19.15. do 20.15  
-  začínáme 18. 9.2017  
- Vede Alena Němcová 

 
Zdravotní cvičení 

-  každé úterý od 18.30 do 19.30 a čtvrtek od 18.15 do 
19.15 hod 

-  začínáme 3. 10. 2017 
- Vede Marta Korábová 

 
Cvičení rodičů s dětmi  

- Pro děti od 1 do 6 let 
- každé pondělí od 16.45 do 17.45 hodin 
- začínáme 2. 10. 2017  
- Vede Martina Horáková 

 
    Všechna cvičení budou v tělocvičně ZŠ.   

 
Marta Korábová 

SK Boleradice 1935 

III. třída muži 

 
V sezóně 2017/2018 hraje mužstvo III. třídu skupiny A, do 
které nastoupili ve složení:  

 
Trenérská sestava: 
Tomáš Vojtěšek - hlavní trenér 
Stehlík Drahomír – asistent trenéra 
Stehlík Jan – vedoucí týmu 
 
Hráčská sestava pro podzim 2017: 
Lukáš Stehlík, Martin Silný, Tomáš Šlancar, Jan Šlancar, 
Filip Grbavčic, Ondřej Charvát, Václav Hrdlička, Tomáš 
Hos, Drahoš Stehlík, Dalibor Straka, Jakub Sedláček, 
Edvard Tumanyan, Milan Víteček, Tomáš Vojtěšek, Jakub 
Koráb, Adam Kršík, Jan Hřib, Daniel Hřib. 
 
 
 

Na začátku sezóny odešlo několik hráčů z týmu, 
zároveň se však přidalo několik posil, takže tým SK 
Boleradice 1935 mohl úspěšně nakročit do další sezóny. 
Po 5-ti odehraných zápasech má 10 bodů a v tabulce mu 
patří krásné třetí místo s bilancí tří výher, jedné remízy a 
jedné prohry. 

 
 

Výsledky zápasů po pěti odehraných kolech podzimu: 
 
Boleradice – Charv. Nová ves B 1:1 (1:0) 
Týnec - Boleradice   2:3 (1:1) 
Boleradice - Zaječí   0:2 (0:0) 
Přítluky – Boleradice   0:2 (0:1) 
Boleradice – Brumovice  2:1 (1:0) 
 
 
Rozpis zápasů pro zbývající část podzimu: 

 
SO    16. 9. 2017 15:30  Vel. Bíl. B – Boleradice 
NE    24. 9. 2017 15:30  Boleradice - Vrbice 
NE    1. 10. 2017 10:00  Lanžhot B - Boleradice 
NE    8. 10. 2017 15:00  Vel. P. B/Starov. – Bol. 
NE  15. 10. 2017 15:00  Boleradice - Bořetice 
NE  22. 10. 2017 14:30  Kobylí - Boleradice 
NE  29. 10. 2017 14:00  Boleradice - Ladná 
NE    5. 11. 2017 14:00  FAK Břeclav – Boleradice 
SO  11. 11. 2017 14:00  Charv. Nov. Ves B – Bol. 
 
 
Tabulka střelců: 
 
1. Pavel Springer  – FK Vrbice 1959        – 7 
2. Vladan Hejl   – TJ Slavoj VP        – 5 
3. Denis Pohl    – TJ Slavoj VP        – 4 
 
7. Filip Grbavčic  – SK Boleradice 1935 – 3 
38. Tomáš Šlancar  – SK Boleradice 1935 – 1 
40. Jan Šlancar   – SK Boleradice 1935 – 1 
49. Ondřej Charvát – SK Boleradice 1935 – 1 
71. Václav Hrdlička  – SK Boleradice 1935 – 1 
81. Tomáš Hos   – SK Boleradice 1935 – 1 

  
 

Jakub Koráb 
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Orel  
 
 

 
Orelská pouť na sv. Hostýně 

 
Ve dnech 19. - 20. 8. 2017 se konala tradiční 

Orelská pouť na svatém Hostýně. Této pouti se 
zúčastňujeme pravidelně, vozíme s sebou i  náš orelský 
prapor, zhotovený nedávno, ke 100. výročí založení naší 
jednoty. Spolu s ostatními praporečníky drží pak stráž na 
venkovním prostranství při hlavní mši svaté. Kromě 
tradičního běhu ke sv. Hrobu se zúčastňujeme večerní 
křížové cesty při svíčkách, adorace a zpívání na 
schodech před bazilikou, to už při svitu měsíce. 

Letos nám počasí příliš ne - přálo, v neděli pršelo 
celé dopoledne. Vybaveni pláštěnkami a deštníky jsme 
naslouchali krásným slovům biskupa Vojtěcha Cikrleho, 
který předsedal slavnostní bohoslužbě. Při Orelském 
shromáždění se počasí už umoudřilo a po obědě se 
Hostýn zalil sluncem a překrásné rozhledy z místní 
rozhledny byly odměnou jen pro ty, kteří vydrželi... 

Na Hostýně je krásně! Pojeďte na rok s námi! 
 

Eliška Zemánková 

 
 

Pouť ke sv. Barboře 
 

Bylo vlahé červnové ráno, když skupinka asi 
dvaceti poutníků stoupala mezi vinohrady a rozhlednou na 
Nedánov – pouť ke sv. Barboře do Klobouk. Poutní mše 
svatá se konala v 10.30. Po mši byli všichni poutníci 
pozváni na milé pohoštění na faru. Někteří z nás si nesli 
svůj oběd s sebou a poobědvali na kraji lesa. Na zpáteční 
cestě si zdatní poutníci ještě vyběhli schody na rozhlednu. 
Příjemně naladěni, z krásné cesty, jsme se vraceli domů. 

 

Jiří Jambor 

 

Pouť ke sv. Anně 
 

Na pouť do Bořetic jsme vyrazili ráno o půl 
deváté. Ráno bylo příjemné, před slunečním žárem jsme 
se schovali do lesa Kuntínova. Mše byla v 10.30 na 
prostranství před kostelem. Účast byla hojná. Připutovalo 
velké množství poutníků z blízkého i dalekého okolí. Po 
mši pak byly rozdávány výborné pouťové koláče. Přišlo 
vhod i občerstvení v tamější kavárně. Zpáteční cesta byla 
podniknuta již individuálně. Pěšky se vydali jen ti největší 
odvážlivci, protože nastalo velké horko. 

 
Jiří Jambor 

 

 
 

 

Příspěvky občanů 
 
 

 
Nebojte se! Pojďte s námi do Olomouce. 

 

 
 

Každých pět let se v České republice koná 
Celostátní setkání mládeže (CSM). Jedná se o největší 
pravidelně organizovanou křesťanskou akci zaměřenou na 
mladé lidi ve věku 14 – 30 let. Smyslem setkání je pomoci 
mladým lidem upevnit vztah s Bohem. Během pěti dní mají 
mladí možnost zúčastnit se bohatého duchovního, 
vzdělávacího, kulturního i sportovně zaměřeného 
programu. 

Letošní setkání s mottem „Nebojte se!“ se konalo 
ve starobylé Olomouci od 15. do 20. srpna. Do moravské 
metropole s bohatou historií se vydala i skupina sedmi 
statečných z naší obce. „Byla to nebezpečná cesta na 
vlastní nebezpečí. Hledali jsme smysluplné využití času a 
lákalo nás zažít tak velké společenství mladých,“ 
parafrázuje slova pořadatelů Maruška Palánová, která 
cestu z Boleradic naplánovala. „Vyjelo nás sedm: Kamča 
Zoubková, Klárka Jamborová, Šárka Čermáková, Lidka a 
Lucka Klimešovy, já a naše kamarádka Kamila Sýkorová z 
Brna. Po cestě se k nám přidali ještě další kamarádi z 
Jihlavy a v Olomouci na nás čekal Vojta Chalupa, který šel 
pěšky už o den dřív.“ 

„Celé setkání bylo příležitostí k zamyšlení se nad 
našimi strachy. Každý den byla možnost vyslechnout 
přednášky z různých oblastí života, byla zde možnost 
různých sportovních aktivit, koncertů, ale i možnost tiché 
modlitby a rozhovoru s duchovními,“ doplňuje Maruška 
hlavní rysy programu. 

„Překonala jsem sebe sama poutí na Svatý 
Kopeček i procházkami po Olomouci, kde jsem dokázala 
najít místní památky i místa, kde se konaly přednášky. Ty 
mi ukázaly, že Bůh je se mnou i když ho nevidím,“ popisuje 
svoje zážitky Šárka. Témata přednášek pokrývala širokou 
oblast od různých forem modlitby, přes současné problémy 
církve, křesťanské prožívání partnerských vztahů a 
sexuality, až k otázce rozpoznávání tzv. fake news nebo 
workshopu umělecké fotografie. Mezi přednášejícími byli 
například režisér Jiří Strach, kadeřník Jan Špilar, biskup 
Tomáš Holub či kardinál Dominik Duka. 

Zmiňovaná pěší pouť na Svatý kopeček tvořila 
program třetího dne setkání. Pro mnohé účastníky to byl 
nejsilnější zážitek z celého setkání. Klárka o pouti říká: 
„Vyžadovala nejen odvahu a odhodlání, ale i sebezapření 
a vzdání se vlastního pohodlí. Cesta byla dlouhá téměř 10 
km a většinou se šlo na spalujícím slunci. Přesto jsem po 
této pouti byla nabitá energií, která byla patrná i u 
druhých.“ 

„Těsně pře cílem jsme si mohli zvolit ze tří cest. 
Každá cesta byla jiná. Já si zvolila dramatickou cestu 
desatera. Každé zastavení bylo ztvárněno v kratičkém 
výstupu jednoho nebo dvou lidí,“ upřesňuje průběh 
pátečního programu Lidka. V cíli se mohli poutníci 
zúčastnit setkání s biskupy jednotlivých diecézí: „Líbila se 
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mi ‚talk show‘ s brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem 
a pomocným biskupem Pavlem Konzbulem.“ 

„Na setkání jsem jela se strachem, co mě čeká,“ 
shrnuje svoje zážitky nejmladší členka výpravy Kamča, 
„ale nakonec jsem byla příjemně překvapena. Velmi mě 
zaujala všechna povídání a přednášky. Moc jsem si to 
užila.“ 

Podle Vojty byl největší předností této akce klid: 
„Chtěl jsem si hlavně odpočinout, proto jsem šel pěšky. 
Zní to paradoxně, ale během fyzicky náročné cesty jsem 
se dokázal ztišit, přestat přemýšlet nad svými problémy a 
vnímat krásu okolní krajiny. I když nás v Olomouci bylo 
více jak 6500, dalo se i tam najít pár klidných a tichých 
míst, kde mohl člověk být jen sám se sebou a s Bohem.“ 

Další aspekt tak velké akce popisuje opět Maruška: 
„Mezi účastníky panovala spontánní atmosféra, například 
když jsme během večerních písní rozsvítili světla telefonů 
nebo roztančili sektory pod pódiem.“ Její odpověď 
doplňuje i Kamila z Brna: „Na CSM jsem mohla potkat 
tolik mladých lidí se stejnými hodnotami. Vidět jejich 
radost je zapalující!“ 

Jestli vás tento článek zaujal a chcete se o 
setkání dozvědět víc, přijďte si poslechnout svědectví 
mladých poutníků, v pátek 13. října od 18:40 v kostele sv. 
Jana Křtitele v Boleradicích. 
 

 
 

Kolektiv poutníků 

 
 
 

Fotoreportáže 
 
 

 

Vítání podzimu 
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Metlecup 2017 
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Jánské hody 2017 
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Pozvánky 
 
 

 
 
 

Létání s draky 
 

Občanské sdružení Nedánov zve  
všechny příznivce dračího létání   
v neděli 8. 10. 2017 ve 14.30hod,  

na vrchol Nedánova před rozhlednou,  
kde se bude konat tradiční podzimní  

,,Létání s draky“. 
 

 
 

 
 
 

Lampiniáda 
 

Občanské sdružení Nedánov zve všechny děti a 
rodiče na lampionovou procházku Boleradicemi.  

 
Sraz účastníků je v pátek 28. 10. 2017 v 17:30 

hod na plácku před radnicí. 

 
 

Boleradská krojovaná chasa 
Vás zve na 

 

Martinské hody 
 

Které se uskuteční v sobotu 11. Listopadu 2017 v sále městyse Boleradice. Začátek hodů je v 20:00. 
 K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba Zlaťanka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS Nedánov, Květiny H. Vystoupilová 
Vás zvou na 

 

Vánoční jarmark s dílničkami 
 

který se uskuteční v sobotu 25. 11. 2017  
v sále Městyse Boleradice. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knihovna Boleradice 
Vás zve na 

 

Výstavu Josefa Lady 
 

Výstava konaná k 130. výročí narození a 60. 
výročí úmrtí malíře Josefa Lady. 

  
Výstava se uskuteční v sobotu 25. 11. 2017 

v prostorách místní knihovny. 
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Hledám ke koupi  

rodinný dům 
v této lokalitě. Opravy nevadí. 

Za nabídku děkuji. 
 

Tel: 737 905 611 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uzávěrka pro IV. číslo zpravodaje bude 3. 12. 2017 

IV. číslo zpravodaje vyjde v Prosinci 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 
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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 
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