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Zprávy z radnice 
 

 
Vážení spoluobčané, milí čtenáři 

 
Rok se sešel s rokem, nadchází doba adventní a 

vánoční. Dalo by se říct, že tento rok utekl jako voda, ale 
mluvit o vodě v letošním suchém roce není asi tím 
správným spojením, a tak se raději vydám trochu jiným 
směrem. 

Nadcházející svátky vánoční, pro mne byly vždy 
výjimečným obdobím, kdy se snažím zklidnit hektický 
život protkaný věčnými problémy, které přináší dnešní 
doba a v kruhu svých nejbližších si co nejvíce užít 
společné chvíle.  

Vždyť ne zdaleka všichni v mají v této době to 
štěstí, že mohou usednout vedle svých nejbližších ke 
štědrovečerní večeři a pozorovat odlesky v očích svých 
dětí, když s nadšením rozbalují dárky. Já osobně si těchto 
chvil nesmírně vážím a jsem za ně velice vděčný.  

Vážení a milí čtenáři, a všichni spoluobčané 
našeho městyse. Za sebe i celé zastupitelstvo doufám, že 
v dalším roce budeme mít dost sil a nápadů, abychom vás 
opět informovali, povzbudili, poučili, občas naštvali, občas 
pobavili, ale vždy s vědomím, aby se nám v Boleradicích 
dobře žilo, v pohodě a vzájemné toleranci. Všem, kteří se 
v letošním roce podíleli na bohatém společenském a 
kulturním i sportovním životě, děkuji za náročnou, 
obětavou a mnohdy nedoceněnou práci pro spokojený 
život v naší obci.  Přeji Vám všem krásné, klidné a 
pohodové svátky vánoční v kruhu blízkých lidí, které máte 
opravdu rádi a do nového roku to nejdůležitější – pevné 
zdraví. 
 

Bohuslav Barek, starosta 

 
Ohlédnutí za uplynulým rokem 

 
Jaký byl uplynulý rok? Vtěsnat vše, co se za 

tento rok událo do jednoho krátkého článku, není v mých 
silách. O čilém životě a dění v naší obci jsme Vám 
přinášeli pravidelně zprávy v minulých vydáních 
Polehradu. V tomto pro letošní rok závěrečném vydání tak 
shrnu pouze několik důležitých převážně stavebních akcí, 
které se z mého pohledu podařilo i nepodařilo uskutečnit. 
Dokončení revitalizace návsi bylo pro nás po celou dobu 
prioritou a v počátku letošního roku tak byla zahájena 
druhá etapa této náročné akce. V počátku stavby jsme se 
sice dostávali do časového skluzu, ale vše se nakonec 
podařilo dohnat, a tak jako v první etapě byla i tato část 
hotova „do hodů“. Pokud se dnes procházím po upravené 
ploše myslím, že se celá akce podařila. Dostatek 
parkovacích míst, zpevněné plochy s převážně původního 
materiálu ponechávající v místě kus historie i zelené 
plochy osazené převážně ovocnými stromy. Uprostřed 
kruhové části důstojná lípa. Věřím, že až se za pár let 
uroste, bude s okolními stromy nejen zátěží v podobě 
opadávajícího listí, ale pěknou ozdobou návsi. Nový 
rozměr dostalo i dětské hřiště s dokončeným oplocením a 
novým nátěrem doplňuje jistě dobrý dojem z celé návsi. 
Již dnes je vidět, že opravy se nijak nedotkly celkového 
využití tohoto místa. Bezpečně oddělený prostor zelenou 
plochou od vozovky nikterak neublížil propojenosti 
s okolím. Jak bylo patrné v parném létě kdy si děti a 
dospělý chodily na zmrzlinu či jiné občerstvení. Ohlasy 
byly opět tak jako vždy rozporuplné, kladné i záporné. 
Jsem rád, že těch kladných byla převážná většina. I 

ohlasy turistů, kteří zavítali do naší obce, svědčili o tom, že 
se v konečném celku oprava podařila a že se líbí. Jistě, to 
či ono se dá vždycky udělat jinak, ale podstatné je jaký je 
konečný výsledek a dojem. 
 

 
 

Podstatnou akcí byla také výstavba vodovodu na 
Dolním Konci pro nově postavené rodinné domy. Majitelé 
domů se tak nemusejí již obávat nedostatku nezávadné 
vody. Druhou stranou je také nutnost přístupu hasičských 
jednotek v případě požáru k vodovodního hydrantu pro 
nový sběrný dvůr. Nově vybudovaná dešťová kanalizace u 
hřiště bude jistě přínosem při odvádění dešťové vody při 
přívalových deštích a ochránění nově vybudovaných 
rodinných domů. Naplánovanými a neuskutečněnými 
pracemi byla v letošním roce chystaná oprav křižovatky 
v Pastýřské Na stání (U vrby). Na akci bylo sice vypsáno 
výběrové řízení, ale pro vytíženost stavebních firem nebyla 
podána žádná nabídka. Nově proto bude ještě v letošním 
roce vypsáno výběrové řízení s delším časovým termínem. 
Další neprovedenou akcí byla oprava další části 
hřbitovních zdí. Jelikož byla na tuto akci podána žádost o 
dotaci, bylo nutné počkat na rozhodnutí odpovědného 
ministerstva, zda dotaci obdržíme. I přesto že byla žádost 
podána již v roce 2016, rozhodnutí o přidělení dotace bylo 
obdrženo teprve na konci listopadu letošního roku. 
Stejným případem byla i podaná žádost o dotaci na 
výstavbu sběrného dvora. Rozhodnutí o přidělení dotace 
k nám dorazilo v září tohoto roku a následně bylo na 
základě obdržených podmínek zahájeno dopracování 
potřebné projektové dokumentace. I tato akce se nám tedy 
přesune do jarních měsíců příštího roku. 

Postupné opravy se také dostalo několika dalším 
místům. Opravená zastávka U křížku doznala drobných 
změn včetně přilehlého chodníku. Pro větší přehlednost 
byly také odstraněny části zdí, došlo k opravě omítek a 
výmalby. Oprava chodníků Pod Kostelem a další drobné 
opravy chodníků po celé části městyse. Oprava 
základových pilířů u mostu v Pastýřské Na stání. 
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Odstranění a výstavba nových kamenných 
schodů mezi ulicemi Pod Kostelem a Hroby. Oprava 
zadního vstupu do sálu, kde byly osazeny nové 
dvoukřídlé dveře pro lepší vstup a položena nová dlažba. 

Provedeno bylo ještě mnoho dalších prací po 
celé obci. Věřím, že provedené práce ať už jsou stavební 
nebo údržbové, které jistě potkáváte na každém kroku, 
přispívají k lepšímu a spokojenějšímu životu v našem 
městysu. Závěrem mi dovolte, abych Vám všem, kteří jste 
se podíleli ať už na rozhodování nebo plnění těchto akcí 
poděkoval za ochotu a čas strávený při zvelebování 
našeho městyse. 

 
Bohuslav Barek, starosta 

 
Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva 

městyse Boleradice konaného dne 
9.11.2017 

 
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 
- rozpočtová opatření č. 6, 7 a 8/2017, která provedla RM 

 
volí: 
 

- komisi návrhovou ve složení: Jan Koráb, Jiří Machač, 
Mgr. Olga Reiterová 
 
schvaluje: 
 

- program dnešního zasedání ZM 
- ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Janda a Ing. Jiří Zajíc 
- smlouvu o úvěru pro Městys Boleradice ve výši 2,5 mil. Kč 

od Komerční banky, a.s., IČ: 45317054 
- prodej pozemku p.č. 3483/38 o výměře 252 m2 v k.ú. 

Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník 
- Městys Boleradice, dle GP č. 799-46/2017, za cenu 40 

Kč/m2 …. 
 
 
 

- záměr na prodej části pozemku p.č. 4045/131 v k.ú. 
Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy 

- zápisu 
- záměr na prodej části pozemku p.č. 4046/3 v k.ú. 

Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu 
- záměr na prodej části pozemku p.č. 293/11 v k.ú. 

Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu 
- prodej 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 … 
- záměr na prodej části pozemku p.č. 335/2 v k.ú. 

Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu 
- podání žádosti o dobrovolnou registraci městyse 

Boleradice k DPH u místně příslušného finančního 
- úřadu s účinností od 1.1.2018 

 
pověřuje: 
 

- starostu k podpisu smlouvy o úvěru s Komerční bankou, 
a.s., IČ: 45317054 

- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 
3483/38 o výměře 252 m2 v k.ú. Boleradice 

- zapsaném na LV 10001, dle GP č. 799-46/2017 … 
- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku 

p.č.st. 654 o výměře 9 m2 v k.ú. Boleradice 
- zapsaném na LV 10001, dle GP č. 798-60/2017 … 
- RM jednáním o odkoupení části pozemku p.č. 293/17 v 

k.ú. Boleradice s SK Boleradice 1935 
 
ukládá: 
 

- starostovi – vyvěsit záměr na prodej části pozemku p.č. 
4046/3 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 

- 10001 dle přílohy zápisu 
- starostovi – zajistit vyhotovení GP pro oddělení částí 

pozemku p.č. 4046/3 v k.ú. Boleradice zapsaném 
- na LV 10001 dle přílohy zápisu 
- starostovi – vyvěsit záměr na prodej části pozemku p.č. 

4045/131 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 
- 10001 dle přílohy zápisu 
- starostovi – vyvěsit záměr na prodej části pozemku p.č. 

293/11 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 
- 10001 dle přílohy zápisu 
- starostovi – vyvěsit záměr na prodej části pozemku p.č. 

335/2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 
- dle přílohy zápisu 
- starostovi – podat návrh na dobrovolnou registraci městyse 

Boleradice k DPH s účinností od 1.1.2018 
- radě městyse – pověřit finanční výbor k provedení kontroly 

hospodaření společnosti Služby Boleradice 
- s.r.o. 

 
stanoví: 
 

- pravidla rozpočtového provizoria na dobu od 1. 1. 2018 do 
schválení rozpočtu městyse na rok 2018 s 

- tím, že budou hrazeny pouze nutné výdaje na provoz 
úřadu městyse a obce, provoz příspěvkové 

- organizace, budou plynule financovány zahájené investiční 
akce, závazky vyplývající z uzavřených 

- smluv a hrazeny výdaje na případné řešení havarijních a 
krizových situací. 

- předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva městyse 
na 1.2.2018 v 19:00 hod 

-  
Městys Boleradice 
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Výsledky voleb do Poslanecké 
sněmovny v Boleradicích 

 
 1.    ANO  145 hlasů           30.02 % 
 2.    KDU – ČSL  72 hlasů             14,9  % 
 3.    ODS  47 hlasů  9,73  % 
 4.    SPD  46 hlasů  9,52  % 
 5.    KSČM  31 hlasů  6,41  % 
 6.    Piráti  30 hlasů  6,21  % 
 7.    STAN  28 hlasů  5,79  % 
 8.    ČSSD  25 hlasů  5,17  % 
 9.    TOP 09  18 hlasů  3,72  % 
 10.  Svobodní  7 hlasů  1,44   % 

 

Volební účast - 66,08  % 
 

Volby do Poslanecké sněmovny  
se konaly 20. a 21, října 2017 

 

Jan Koráb 

 

 

UPOZORNĚNÍ:  
Volba prezidenta ČR proběhne ve  

dnech 12. a 13. ledna 2018, případné  
2. kolo pak 26. a 27. ledna. 

 

 

Škola 
 

 

Zprávičky z naší školičky 
 

Jak ten čas letí, před chvílí bylo září a už se blíží 
Vánoce. 

Co se u nás za tu krátkou dobu událo? Mnoho 
věcí. Navštívilo nás Divadélko Květinka s představením: 
1,2,3,4,5 domluveno platí hned. Proběhla dílna pro rodiče 
a děti „Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře“. Vydali 
jsme se nejen do místního divadla na pohádku O pejskovi 
a kočičce, ale spolu se školáky i do Brna do divadla 
Reduta na operetku „Papageno hraje na kouzelnou 
flétnu“. Naše děti také vystoupily na Adventní dílně. 

A teď už se těšíme na Mikuláše a jeho družinu. 
Společně se připravujeme na Vánoce – vyrábíme dárky, 
přání, upečeme si nějaké sladkosti a napíšeme dopis 
Ježíškovi. Chystáme také vystoupení na Vánoční jarmark. 

Než si ve školce popřejeme Veselé Vánoce, 
nazdobíme stromeček, připomeneme si vánoční zvyky a 
tradice, ochutnáme cukroví, zazpíváme koledy a přijde 
Ježíšek. Co našim Beruškám a Včeličkám nadělí? 
Necháme se překvapit. O jednom dárečku víme, bude to 
Libor Hořejší, na začátku ledna zahraje dětem jejich 
oblíbené písničky v rockovém stylu. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Přejeme vám krásný Adventní čas 
 

Děti a kolektiv MŠ 
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Školní družina 
 

Školní družina je především odpočinkovou částí 
vzdělávacího procesu. Když opomenu pravidelný pobyt 
venku, vycházky a různé sportovní aktivity, žáci si v 
družině především hrají a relaxují. Kreslí a malují, tvoří a 
vyrábí, poslouchají hudbu a sledují DVD. Při tom všem jde 
o komunikaci a vzájemnou toleranci a ohleduplnost, 
umění se domluvit, a spolupráci. Vše má svá pravidla a 
normy, i spolužití v kolektivu. A tomu se zde musíme učit. 
Je tedy nutné usměrňování a vysvětlování. Tomuto 
všemu se učíme mimo jiné i zážitkovými aktivitami a 
činnostmi reagujícími na aktuální dění kolem nás: 

Státní svátek 28. září – Den české státnosti, 
jsme si připomněli SVATOVÁCLAVSKOU KORUNOU. To 
jsme si vyráběli papírovou panovnickou korunu, sledovali 
dokument o Sv. Václavovi a sehráli průvod a pietní akt s 
„lebkou sv. Václava“.  

 

 

 
4. října jsme se těšili se zvířátky, učili se vztahu k 

nim. Vždyť měli tento den svátek, byl DEN ZVÍŘAT. Děti 
si mohly přinést své domácí mazlíčky a představit je 
kamarádům. Došlo i na odbornost a dovednost – to 
Petrova maminka, chovatelka psů p. Brablíková předvedla 
krátkou ukázku výcviku psů. Poslušnost a domácí výcvik 
Belinky představila i maminka Aničky Linduškové. 
Připomněli jsme si i Františka z Assisi, který žil ve 13. 
století a byl známý tím, že pečoval o opuštěná, nemocná 
a týraná zvířata. Je patronem a ochráncem všech zvířat. 

Přírodu, která nás obklopuje, tvoří i stromy. A i ty 
měly svůj svátek. DEN STROMŮ se připomíná 20. října. 
Mají v přírodě své nezastupitelné místo. Povídali jsme si o 
přínosech stromů, co nám všechno dávají, jak se o ně 
starat, chránit je a vysazovat nové. Společně jsme si 
vyrobili model stromu a doplnili popisky a informacemi. 

Všichni máme rodiny a příbuzné. I ty, kteří nás již 
opustili a nejsou mezi námi. A tak jsme na DUŠIČKY 
navštívili náš hřbitov. Uctili jsme zde památku těch, kteří 
učili na naší škole. A zapálili na hrobech svíčku – C. M. 
Hladký, Fr. Novák, Vilém Kabela a Milada Horáková. Čest 
jejich památce. 

21. listopadu je MEZINÁRODNÍ DEN 
POZDRAVŮ. Tak jsme si nejdříve povídali o zdravení, 
slušném chování a komunikaci mezi lidmi. Potom jsme si 
sedli a napsali několik pozdravů – pohledů našim 
kamarádům z včelařských kroužků, s kterými se 
setkáváme pravidelně na soutěži Zlatá včela. Pozdrav 
„šel“ i za žáky a kamarády ze ZŠ Suchá Loz, které jsme 
vloni navštívili na škole v přírodě a oni zase nás letos na 
Velikonoce. Tímto zdravíme i vás, čtenáře tohoto čísla 
Polehradu. 

A co nás ještě čeká? Především Vánoční jarmark, 
na který se připravujeme a vyrábíme různé věci do stánků, 
a na který se už těšíme. Také se budeme seznamovat s 
ADVENTEM a VÁNOCEMI – jejich tradicemi a zvyky. 
Nezapomeneme na PŘIKRMOVÁNÍ PTÁKŮ a ZVĚŘE v 
lese. A snad, bude - li sníh, i RADOVÁNKY NA SNĚHU – 
sáňkování, bobování a koulování. Hurá...... 
 

Mgr. Pavel Kabela 

 
Zamykání školní přírodní zahrady 

 
S postupujícími léty si žáci naší školy naučili 

využívat školní zahradu téměř celoročně. Všichni jsme 
pochopili, že věta „není špatného počasí, je jen špatně 
oblečený člověk“ je pravdivá. Snažíme se chodit do přírody 
za každého počasí a tak se náš organismus také otužuje. 

Pomyslně poslední volnočasovou aktivitou na 
školní zahradě je již několik let „Zamykání zahrady“. 
Slavnostnímu odpoledni předchází velká příprava - úklid 
zahrady, příprava ohniště a vymýšlení aktivit pro děti. V 
listopadu si mohly děti se svými rodiči, prarodiči vyrobit 
ozdobu z přírodnin, řezat dřevo ruční pilou na výukovou 
pomůcku a nakonec si vlastnoručně opéct špekáček nad 
ohněm.  
 

 
 

Snažíme se vést děti ke vztahu k manuální práci, 
protože kolem nás je hodně svět virtuální – děti se podívají 
do svých tabletů, ale ty jim dřevo na oheň nenachystají. V 
naší škole se snažíme tyto dva světy propojovat. Na 
počítači nebo v knize se dozvíme jak na to, v reálu jdeme 
do lesa na klacíky, které pilkou nařežeme a nachystáme 
ohniště. Krásný je pohled do očí dětí, které vidí za sebou 
kus „smysluplné práce“ a mnohé zjistí, jak jsou manuálně 
šikovné. 

Opět jsme u našich oblíbených vět: Cítíš to? 
Sáhni si! Slyšíš? Vidím je! 
 
 

 
 

Milena Emmerová 
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Školní družina očima dětí a pedagogů 
 

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování 
mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. 
Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, 
odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohled nad 
žáky. 

Vychovatelé a děti tvoří společně jeden tým, 
proto se vzájemně domlouváme a radíme. Žáci naší školy 
si chtějí v družině především odpočinout, popovídat si 
s kamarády, kreslit, hrát si. K zájmové činnosti využíváme 
svět kolem nás – hernu ŠD, tvořivou a počítačovou 
učebnu, tělocvičnu, školní přírodní zahradu, dětské hřiště, 
kurty za divadlem a přírodu v okolí Boleradic. To vše nám 
umožňuje, že naše činnost je pestrá. 

Nápady jak na to, přicházejí ze strany dětí i 
dospělých. V zásadních věcech se radíme i týden, na 
velký papír si napíšeme o čem je řeč a každý má možnost 
napsat nebo nakreslit svůj názor. Následně si uděláme 
„družinovou poradu“ a společně dojdeme k cíli. 

Před hlavními prázdninami letošního roku na 
téma „Jaké změny by děti v družině chtěly“ se dospěláci 
hodně divili nad nápady dětí. Shodly se, že pořídíme 
postel s domečkem. Paní vychovatelka s žáky na 
internetu vyhledávala, co nabízí trh. Měli jsme kritéria na 
bezpečnost – takže kde výrobce neuváděl, kolik kg postel 
unese, jsme ihned vyřadili. Rozmysleli jsme si, kam 
bychom takový relaxační a odpočinkový kousek umístili. 
Herna družiny je v podkroví a má šikmé stropy, což nás 
docela omezovalo v rozměrech. Vše se nakonec podařilo, 
na podzim nám pan školník ještě vyrobil dřevěné ochrany 
až ke stropu, aby děti nemohly vypadnout a ublížit si. Již 
tři měsíce se nestačíme divit, jak je tento náš „vymazlený“ 
koutek využíván. Pod horní postelí mají děti jeden den 
pokojíček, další den kuchyňku a potom i boudu pro psa, 
podle toho o čem je právě jejich hra. Na posteli nad nimi 
sedávají především holky a ty starší si vezmou kytaru a 
zpívají, hrají a u toho třeba vyšívají. Ta spodní se líbí 
hlavně klukům, dají se na ní hrát karty a povídat si. 

Herna školní družiny je pro nás takový malý ráj 
v budově školy. Z výše uvedeného textu jste jistě přišli na 
to, proč polovina dětí je v družině až do konce „otevírací 
doby“ a některým se ani nechce domů. 

 
Milena Emmerová 

 
Kroužky 

 
I v letošním školním roce nabízí Základní a 

Mateřská škola Boleradice zájmové kroužky a kluby, v 
nichž mohou děti rozvíjet a zdokonalovat své dovednosti 
a zájmy. Dalším kroužkům poskytuje zázemí. 

Cvičení rodičů s dětmi je určeno našim 
nejmenším. Pohybové hry plné písniček a říkadel rozvíjí 
smyslové a pohybové dovednosti dětí už od tří let. Dětem 
se věnuje paní Martina Horáková. 

Pro předškolní děti a jejich rodiče je určen 
Předškoláček, jehož cílem je děti připravit na nástup do 
první třídy. V Předškoláčku pracuje s dítětem kromě 
pedagoga vždy i rodič. 

Ve sportovním kroužku se děti věnují především 
pohybovým a míčovým hrám. Účastní se turnajů, v 
letošním školním roce již mají za sebou turnaj ve vybíjené 
a malé kopané, aktuálně se teď připravují na stolní tenis. 

V klubu zábavné logiky a deskových her se cvičí 
především paměť, pozornost a použití šifer. 

Florbal je sportovní kroužek vedený formou 
tréninků, kde se především učíme kolektivní spolupráci při 
hře. 

Neméně oblíbený a hojně navštěvovaný je i 
kroužek turistický. Členové turistického kroužku vyráží 
každé pondělí do terénu, pracují s mapou, luští šifry a 
dělají další zajímavé aktivity. 

Vztahu k písničce, muzice jako takové a radosti 
ze života učíme děti ve hře na klavír a flétnu. 

Ve včelařském kroužku pozorujeme krajinu a 
poznáváme život včel. Sladkou odměnou je nám pak 
vlastní med. 

Žáci naší školy mají možnost navštěvovat i 
kroužek angličtiny a náboženství. 

Čtenářský kroužek se rozběhne začátkem února 
a bude nabízet dětem atraktivní formou různé žánry 
kvalitní dětské literatury. 

Polehrádek je soubor, který se věnuje národopisu 
a to většinou podle ročního období. V letošním školním 
roce Polehrádek vystoupil na Adventní dílně s pásmem o 
zvířátkách Na dvorečku a připravuje vystoupení na 
Vánoční jarmark. 

Ekotým je dobrovolné sdružení žáků školy, které 
se zabývá environmentální otázkou fungování školy a 
nejbližšího okolí. V letošním roce jsme se zaměřili na nové 
téma Menu pro změnu. Také znovu opakujeme další 
témata, jako třídění odpadů, ochrana vody a prostředí 
školy. 

Na práci s keramikou se zaměřuje kroužek 
Keramika pro rodiče s dětmi. Probíhá každé úterý od 16 do 
18 hod. Pokud si chcete i vy práci s hlínou vyzkoušet, 
neváhejte se k nám přijít podívat nebo se přidat.  

Nejenom keramice se věnujeme i v Kroužku 
keramiky a dovedných rukou. Pracujeme zde i s papírem, 
vlnou, drátkujeme, chystáme se zdobit perníky, vyrábíme a 
tvoříme zajímavé věci… 

Některé výrobky našich žáků, vyrobené nejenom v 
kroužcích a družině, můžete vidět a taky zakoupit na 
Vánočním jarmarku. Ten letos bude 16. prosince 2017 v 
sále městyse. Tak přijďte, těšíme se na vás… 

 
 

 
 
 

Eliška Zemánková 

 
Barevné dny 

 
Naše škola pořádá během školního roku celkem 

čtyři barevné dny, které se vždy zaměří na určité téma. Na 
podzim se již odehrál barevný den s názvem Den 
zdravého životního stylu, který se zaměřil na osobnostní 
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výchovu a výchovu demokratického občana. Žáci byli 
rozděleni do skupin a následně obcházeli stanoviště. 
Chystali si zdravou svačinu, rozdělovali potraviny na 
zdravé a nezdravé, zacvičili si a zjistili nové informace o 
našem těle. 21. 12. nás čekají Tajuplné Vánoce, které se 
zaměřují na multikulturní výchovu. Děti se dozví, jak 
probíhají Vánoce v různých zemích. Na jaře proběhne 
barevný den: Čápe, vlaštovko, kam letíte?, zaměřen na 
environmentální výchovu.  A na závěr školního roku 
proběhne poslední barevný den: Evropa nás zajímá, 
zabývající se výchovou k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech. Barevné dny jsou skvělé v tom, 
že rozvíjí klíčové kompetence. Nejvíce však spolupráci, 
řešení problémů, komunikaci, obhájení si svého názoru, 
pomáhání si navzájem, vyhledávání informací, třídění 
informací, atd. Tyto dovednosti žáci nadále využijí ve 
výuce, kde jim pomůžou lépe zvládnout učivo a nevšední 
situace. 
 
 

 
 
 

Milena Emmerová 

 
Sportovní aktivity žáků 

 
HOKEJBAL – Brno 

 
Dne 10. 11. se vybraní žáci naší školy zúčastnili 

turnaje v HOKEJBALU, který se konal na brněnském 
Výstavišti. 

Turnaj byl určen přihlášeným školám, které 
soutěžily v kategorii mladší a starší žáci. Náš tým si zahrál 
čtyři zápasy, ve kterých zvítězil v poměru 3:1 nad hráči z 
Brna. 

Kluci se velmi snažili a jejich chuť po vítězství je 
dovedla až k vytouženému prvnímu místu. Každý z nich 
dostal věcnou odměnu a snad příští rok zopakují své 
výborné výkony. 

 
FLORBAL – Mikulov 

 
14. 11. krátce po hokejbalovém klání se naši 

borci zúčastnili dalšího turnaje a to ve FLORBALU. 
Tento turnaj se konal v Mikulově v místní 

sportovní hale. Naše škola hrála proti týmu z Břeclavi a 
proti Velkým Pavlovicím. Díky výhře a lepšímu skóre nad 
Velkými Pavlovicemi jsme postoupili do semifinále. V 
prvním zápase jsme prohráli proti silnému týmu z 
Mikulova a tak nás čekal zápas o třetí a čtvrté místo. 
Bohužel i v tomto utkání jsme podlehli silnějším hráčům z 
Břeclavi a získali tak konečné čtvrté místo. 

I přes tyto výsledky jsme byli spokojeni s 
nasazením a bojovností našich hráčů v zápasech. Kluci 
odjížděli spokojeni a určitě ví, že nenechali našim 
soupeřům nic zadarmo. 

 

PLAVÁNÍ – Hustopeče 
 

28. 11. začal pro naši školu další kurz plavecké 
výchovy, který je určen pro žáky druhé a třetí třídy. 

Celkem se děti zúčastní deseti lekcí, ve kterých 
budou intenzivně vyučovány technikám plavání. Naučí se 
nejenom správně dýchat pod vodou, ale zdokonalí se i v 
jednotlivých plaveckých disciplínách jako jsou kraul, prsa a 
znak. Plavecký kurz probíhá v krytém bazénu Hustopeče, 
kam jezdí za doprovodu pedagogického dozoru naší školy. 
Plavání je od letošního školního roku pro žáky prvního 
stupně povinné. Ministerstvo školství přispívá žákům na 
dopravu, mzdové náklady zaměstnanců hradí také 
školství, provozní náklady na výuku v plavecké škole 
(bazén Hustopeče) hradí zřizovatel. Cílem je, aby se děti 
nejen naučily nebát se vody, ale také poznaly své 
možnosti a schopnosti a uvědomily si, že voda (a tedy 
vodní plochy) může být nebezpečný živel, který je nutné 
respektovat. 
 

Petr Chalupný 
 

Noc ve škole 
 

Naše škola opět zažila, co je to noční život. V 
pondělí 9. 10.  jsme se tu sešli v 17. hodin se spacáky, 
karimatkami a večeří od rodičů. Všichni jsme netrpělivě 
očekávali, co za zábavu nás čeká. Rychle jsme odložili 
věci a už jsme se rozdělovali do skupinek: červení, zelení, 
růžoví a oříšci. A hned se vyráželo na trať, která vedla 
severovýchodním okrajem Boleradic. Zapadalo sluníčko a 
my jsme se na čtyřech stanovištích dovídali nové 
informace o životě Josífka (Josefa) Lady. Než jsme 
všechna stanoviště oběhli, setmělo se úplně, takže večeře 
ve škole už byla zasloužená. Pustili jsme se do výroby 
plakátů a mezitím jsme se vystřídali také v naší knihovně. 
Obě paní knihovnice si pro nás připravily pěkný program, 
křížovky a hádanky. 

Nakonec nás čekala noční hra - vyhledávání 
kostek na stadionu. Museli jsme však uniknout bedlivým 
pohledům učitelů, kteří nás svojí baterkou dokázali 
"zkamenět". Byla to legrace. Do školy jsme se vrátili dost 
unavení, rychle si nachystali spacáky, vyčistili zuby a těšili 
se na usínání u knížky. Noc byla pro některé dlouhá, jiným 
nestačila k vyspání - však se ráno nechtělo vstávat. Přesto 
jsme na rozcvičku vyběhli všichni, pak už jsme si dali 
dobrou sladkou snídani a teprve potom v tělocvičně celou 
NOC uzavřeli hodnocením. Všichni si vedli velmi dobře, 
takže nakonec ze soutěže byla dvě první a dvě druhá 
místa - no a hlavně perníčková odměna. Máme také 
spoustu krásných obrázků, možná se nám podaří i 
namalovat podobiznu (portrét) Josefa Lady pro výstavku 
do knihovny. Určitě si však zapamatujeme na celý život 
spoustu zajímavostí ze života našeho oblíbeného malíře a 
vypraveče. 

 

 

 
Kamila Sýkorová 
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Nemusí být jen účelné,  
mohou být i krásné 

 
Občanům se nelíbily nevzhledné plechové boxy 

na školní popelnice pod borovicí v horní ulici. Vedení 
školy začalo jednat s panem starostou, jak situaci řešit. 
Našli jsme místo, které bude splňovat požadavky paní 
uklízečky – bezpečný přístup a nedaleko od budovy školy. 
S dětmi jsme si vymysleli přístřešek s krásnou vegetační 
střechou a předložili ho vedení obce. Velká byla naše 
radost, když náš návrh prošel. A kde vezmeme na 
všechno peníze? Začali jsme u sebe a recyklovali - ze 
starého textilu našily děti polštáře, vsypaly do nich zeminu 
z kompostéru a vysázely netřesky. Na půdě školy jsme 
našli ještě několik středních tašek - ty nám budou držet 
vodu v záhonku. O zbytek se postarala paní ředitelka a 
nějaké penízky nám na náš nápad sehnala. 

Výsledek našeho snažení můžete vidět na levě 
straně za keříky, když půjdete od kostela po schodech 
dolů. U srdíčka nás zahřála pochvala pana starosty, 
kterému se naše vegetační střecha moc líbí. Také k 
tomuto cíli nás dovedlo motto Ekoškoly: „Když dokážeme 
změnit věci kolem sebe, dokážeme změnit celý svět.“ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Miroslava Vavriková 

 
Projekty a financování školství  

– 
 jásáme nebo máme naříkat? 

 
Z televize nebo jiných médií máte možná pocit, že 

informace o financování našeho školství jsou úplné a 
situace je nadmíru dobrá, když tedy konečně učitelé dostali 
přidáno. Ale je to pravda? 

Musím říci, že vánoční dárek v podobě zvýšení 
platů potěšil nejen učitele, ale hlavně ředitele škol. Snad se 
opět stane učitelské povolání vyhledávané absolventy 
pedagogických škol, snad se i v očích veřejnosti stane 
učitel něčím víc, než jen hůře placeným prodavačem 
služeb. A snad i sebedůvěra učitelů se opět vrátí tam, kde 
měla celou dobu být – jsme přeci profesionálové, kteří 
dlouhou dobu studovali, aby se mohli této práci věnovat, 
mnozí z nás studují a vzdělávají se dále, protože chtějí 
vyučovat v souladu s měnící se dobou. A tak si myslím, že 
zvýšení platů učitelům je vlastně dárek pro celou 
společnost, protože spokojený učitel = spokojený žák, tedy 
= spokojený rodič. 

Co ale ve společnosti moc nezaznívá, je množství 
financí, které školství věnuje na pomůcky a potřeby žáků. 
Financovat školy mají za povinnost zřizovatelé, když to 
nestačí, ať si školy pomohou, jak umí. Nárokový příspěvek 
na vybavení od MŠMT je spíše směšný. Ale máme tady 
přece spousty projektů, které mohou finance přinést. 
Momentálně to jsou např. takzvané Šablony. Naše škola 
získá přes 500 000,- Kč. Jenže jen malé procento z nich 
může věnovat na vybavení školy, protože aby vůbec na 
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peníze měla nárok, musí se pedagogové vzdělávat. A to 
ne jen tak trošku, jedná se o kurzy v rozsahu nejméně 16 
hodin. Že to pak ovlivňuje chod školy, o tom není sporu, i 
když my učitelé jsme ochotní se vzdělávat o sobotách, 
nedělích ba i svátcích. Výbornou myšlenkou ministerstva 
bylo podpořit i jiné oblasti, a to kluby (my jsme si vybrali 
čtenářský a logiku) a doučování. Tady je alespoň dopad 
přímo na žáka, jen ta omezená doba nám vadí – dva roky 
a dost! A dále setkávání – možnost přivítat ve škole nejen 
rodiče, ale i odborníka z určité oblasti, která by pro ně 
mohla být zajímavá. Toto všechno samozřejmě vyžaduje 
velkou administrativu, protože monitorovací zprávy se 
posílají každého půl roku. 

Také bezpečnost leží MŠMT na mysli. Malé 
školy často nemohly získat finance na zabezpečení 
vchodu, videotelefony, vstupní systém. V létě se naráz 
tato možnost objevila, ovšem jen do určité finanční výše – 
tak tedy konečně vidíme, koho pouštíme do školy a 
můžeme na případné nebezpečí reagovat. Moc děkujeme 
rodičům, kteří si rychle zvykli na pokyny a respektují je – i 
když někdy zažíváme pestré chvilky, třeba když moknoucí 
maminka po 15 minutách volá, kde že je dcerka - a ta si s 
kamarádkou vesele povídá na chodbě a s odchodem za 
maminkou nespěchá. 

A máme tu další malé projekty – třeba na úhradu 
cestovného na plavání, které si za odměnu ale musíme 
sami zajistit (dříve to dělala plavecká škola, autobusy 
sebraly žáky z více škol zaráz). Pak také podporu z MAP 
Hustopečsko – podařilo se ji získat na Den otevřených 
dveří a související Zamykání školní zahrady. Díky ní 
máme zelený záhon na přístřešku pro odpadové nádoby, 
prožili jsme pěkný společný den, proběhly dvě přednášky, 
což rodiče využili. A ještě jeden projekt bych měla zmínit, 
jedná se o projekt Mistři kolegiální podpory v oblasti 
přírodovědné gramotnosti. Díky němu jsme si našli mezi 
kolegy čas na vzájemnou podporu, navštěvujeme se ve 
výuce, předáváme si zkušenosti a novinky, a to nejen v 
předmětech prvouka a přírodověda. Na startu tohoto 
projektu jsme sestavovali plán práce, ve kterém jsme si 
dali za úkol mnohem víc se věnovat venkovnímu 
vyučování, najít si kurzy badatelského vyučování a zařadit 
jej do výuky, společně vyučovat tandemovou výuku, 
provádět vzájemné náslechy. Myslím, že zejména pro 
začínající učitele jsou tyto možnosti výborné, ovšem i pro 
ty starší z nás přinášejí obohacení z nových pohledů na 
výuku. A dětem snad dávají radost z objevování, rozvíjejí 
jejich samostatné uvažování, tvořivost, práci v týmu, 
schopnost dotahovat věci do konce. 

Proč tedy hřešit na projekty? Vždyť to může být 
zajímavé, přínosné? Dovolím si tedy jen malinké 
povzdechnutí – je to časově i organizačně náročné, vždy 
spojené s množstvím dokladů, zpráv a dalších papírů. Tak 
kdyby snad Ježíšek mohl školství ještě něco nadělit, 
mohlo by to být výrazné snížení administrativy. Pak by 
jistě zbývalo mnohem více času na prezentaci školy, 
povídání si s dětmi i rodiči, a vůbec na komunikaci jako 
takovou. 

A protože Vánoce jsou už za dveřmi, budu i vám 
všem přát splnění vašich přání, jak profesních, tak i 
rodinných. Chceme vám poděkovat za podporu a pomoc, 
některým z vás i za ocenění, uznání, ba dokonce za 
vstřícnost při řešení běžných i nevšedních problémů, 
které s sebou život ve škole přináší. Věříme, že všechno 
dobré se k člověku zase vrátí zpět. Přejeme vám veselé 
Vánoce v kruhu rodiny a mnoho štěstí v novém roce. 
 
 

Milena Emmerová 

 

 
Přehled akcí školy 

 
16. 12. 2017 od 14.00 do 18.00  
Školní vánoční jarmark s vystoupením 

 
15. 1. 2018  
Třídní schůzky s besedou pro rodiče 4. + 5. ročníku 

 
11. 2. 2018 od 10.30 
Masopustní průvod 

 
19. – 23. 2. 2018  
Lyžařský výcvikový kurz v Němčičkách 
 

 
Kloboucká ZUŠka v novém 

 
ZUŠ v Kloboukách se během letních prázdnin 

přestěhovala do nových prostor a nyní sídlí na bývalém 
internátu MěSOŠ v Kloboukách. ZUŠ využívá ke své 
činnosti 1. a 2. patro, přičemž přízemí budovy slouží jako 
ubytování pro návštěvníky a turisty města Klobouky u 
Brna. Poskytovatelem této služby je MěSOŠ. 

A proč se vlastně ZUŠ stěhovala? Je to již asi 5 
let nazpět, kdy jsme po nějaké letní bouřce zjistili, že nám 
silný vítr odnesl několik střešních tašek a do školy i trochu 
zateklo. Po zběžné prohlídce střechy a krovů jsme 
usoudili, že může být i hůř a někdy by nám ta střecha 
mohla odletět celá. Šel jsem tenkrát navštívit pana starostu 
s tím, jaké by existovaly možnosti, pokud by nějaká taková 
situace skutečně nastala. V diskuzi padaly různé návrhy a 
podněty, spojené s tím kterým hmotným majetkem město 
disponuje. Pro účely činnosti ZUŠ však nebyly vhodné. 
Tak to nějak postupně usnulo a pokračovali jsme dál na 
původním místě. 

Před třemi lety MěSOŠ začala zateplovat celý 
areál školy, včetně výměny oken. Navíc, ze strany 
dojíždějících studentů již nebyl dostatečný zájem o 
ubytování v domově mládeže. A škola jej tedy jako internát 
už dále přestala provozovat a ten zůstal prázdný a 
nevyužitý. Tenkrát nám pan starosta Ing. Lobpreis nabídl, 
že bychom mohli tuto budovu začít využívat pro činnost 
ZUŠ a že bychom se z původní a chátrající budovy mohli 
přestěhovat. Již před dvěma lety začala probíhat určitá 
jednání na radnici, se starostou, s městskou radou a také s 
ředitelem MěSOŠ s p. Ing. Žáčkem. 

Stěhování mělo proběhnout podle původní 
domluvy již v roce 2016, ale poněvadž se nepodařilo včas 
všechno připravit, tak se celý proces musel o rok odložit. V 
lednu 2017 vše nabralo správný směr. Vedení města 
nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na 
rekonstrukci celého objektu a zároveň bylo investorem 
rekonstrukce. V dubnu 2017 započali stavební práce a 
poslední dokončovací malířské práce probíhali koncem 
července. Jelikož bylo tentokrát dost času celou akci 
důkladně promyslet a připravit, tak se vše nakonec zdárně 
podařilo. Nám se z původní budovy ani moc nechtělo, měli 
jsme ji zabydlenou a byly jsme tam zvyklý. Ale nyní jsme 
za nové prostory nesmírně rádi a líbí se nám v novém 
působišti. Jsou spokojení učitelé, žáci i jejich rodiče. Získali 
jsme nové prostory, více učeben, sborovnu, kterou jsme 
dřív neměli. Máme funkční vstupní telefonní a kamerový 
systém. Je nám v nové škole dobře a jsme na novém velmi 
spokojeni. 
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V současnosti má škola 15 pedagogů a 2 
nepedagogické zaměstnance. 172 žáků v hudebním 
oboru, 40 žákyň v tanečním. Již několik let zcela naplněná 
kapacita školy. Vyučujeme velmi pestrou škálu hudebních 
nástrojů. Ve škole působí 3 soubory, dechový soubor, 
cimbálová muzika a pěvecký sbor. Naší výkladní skříní je 
práce klavírního oddělení, které již několik let pracuje na 
velmi vysoké úrovni a kloboucká ZUŠ je tímto známá v 
celé republice, ale dosahuje i úspěchů mezinárodních. 
 

Jindřich Demela 
 

  OS Nedánov 
 

 

Lampiniáda 
 

V podmračeném podzimu 28. října připravilo Občanské 
sdružení Nedánov lampionovou procházku Boleradicemi. 
Na plácku před radnicí se sešli malí i velcí účastníci, kteří 
si sebou přinesli nádherné lampiony vyzařující do 
tmavého podvečera kouzelné barvy. I v letošním roce 
jsme prošli ulice Boleradic tentokráte z důvodu vlezlé zimy 
a mírného deště o něco kratší trasu a zamířili na hřiště, 
kde bylo připraveno malé občerstvení a na zahřátí čaj, a 
pro dospělé i horký svařák. Po nabrání sil si děti 
vyzkoušeli, jaké je to nakreslit obrázek, když je všude 
kolem tma. Za úkol měli nakreslit lampión. Namalované 
obrázky si můžete prohlédnout na stránkách Boleradic 
v sekci OS Nedánov. Večer byl zakončen tradičním 
ohňostrojem, který rozzářil a trochu rozburácel noční 
oblohu. Doufám, že okolní obyvatelé nám odpustí drobný 
hluk, který způsobil odpálený ohňostroj, a že se 
připravená akce všem účastníkům líbila. 

 

 
 

 

Vánoční tvoření a jarmark 
 

Pomalu, ale jistě se blíží adventní čas a my jsme se opět 
mohli setkat při Vánočním tvoření a jarmarku v sále 
městyse Boleradice. Pro letošní rok došlo k drobným 
změnám nejen v názvu akce, ale i termínu konání. 
Vzhledem k početné návštěvnosti jsme rádi, že to snad 
nebyl až takový problém a všichni, kteří dorazili, snad byli 
spokojeni. Změnou v každoročním programu bylo 
rozsvěcení vánočního stromu na naší návsi, které se 
posunulo jeden týden na první adventní neděli. Po 
krátkém, úvodím slovu měly připraveno pěkné vystoupení 
děti z Polehrádku a Mateřské školy. Za toto vystoupení jim 
velice děkujeme a všem, kteří se nemohli účastnit 
z důvodu onemocnění, přejeme brzké uzdravení. Také pro 
letošní rok byly připraveny pro malé i velké návštěvníky 
dílny, ve kterých bylo možné si vyrobit adventní výzdobu 
dle vlastní představivosti, kdy doplňky bylo možné si 
zakoupit u Hanky Vystoupilové. 
 

 
 

 Na výběr bylo také dostatek hotových a pěkných 
adventních svícnů a ozdob. Pro dětské účastníky byla 
připravena výroba vonných mýdel, ozdobné tetování 
rukou, výroba korálkových šperků nebo vánočních ozdob a 
jako již tradičně zdobení oblíbených perníčků, na které si 
mohli děti kreslit vše dle vlastní fantazie. Pro ty kdo se 
přišel třeba jen podívat, nebo si něco pěkného zakoupit, 
měl možnost navštívit některý ze stánků s Vánoční a 
adventní výzdobou, umělecky zdobenými perníčky od 
Gábiny Vítečkové, nápaditými kabelkami, chutnými i 
zdravými cukrářskými výrobky nebo včelařskými výrobky 
včetně výborné medoviny z dílny Honzy Štýbla. Své 
výrobky přišli také vystavit a prodat mladí včelaři ze 
školního kroužku pod vedením Mirky Vavrikové. Věříme, 
že se akce návštěvníkům líbila a užili si poklidnou 
atmosféru. Všem, kteří věnovali svůj drahocenný čas a 
podíleli se na přípravě a průběhu celé akce, velice 
děkujeme.  
 

 
 

Za OS Nedánov – Bohuslav Barek 
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Divadlo 
 

 

XXIV. Divadelní bál 
 

Divadelní spolek bratří Mrštíků zve na 
 

XXIV. DIVADELNÍ BÁL 
s podtitulem „Zlatá padesátá“ 

 
V sále městyse Boleradice v sobotu 27. ledna 2017 od 
19,30 hod. 

 
Motto: 
 

Puntíky, proužky, kostky. Na hlavě kudrny a 
podtočená ofina. Elvis Presley, Marylin Monroe a 
rock’n’roll. Kdo by nepoznal z pár slov, že řeč je o 
padesátých letech minulého století. Zlatá padesátá. 
Zatímco v naši zemi nemile přituhovalo a ženy si vlasy 
halily do šátků, v Americe se natáčelo, kulmovalo, nehty a 
rty se jen červenaly, sukněmi to jen šustilo a tančilo se a 
tančilo. A tak by to mělo vypadat i na našem divadelním 
bále. 

 
O bohatý kulturní program se postarají spolu se 

členy pořádajícího divadelního spolku oblíbený Salonní 
orchestr Brno a členové skupiny Brno Jivers, kteří zatančí 
několik ukázek ve stylu padesátých let a tance chtivým 
zájemcům nabídnou mini lekci „padesátkového jivu“.  

V plesovém programu nebude chybět 
předtančení, loterie, zajímavé sólo a o půlnoci možnost 
vyhrát hodnotnou cenu ve slosování vstupenek. Ani mlsné 
jazýčky nebudou strádat…  

Přijďte se pobavit s námi. Obléknout se můžete 
do současného společenského oděvu nebo zvolit dobový 
kostým, což obzvláště vítáme! 

 
Iva Kahounová 

 
Třetí premiéra roku 2017 

 
První premiérou letošního roku bylo v lednu 

drama Kříž u potoka, následovala jarní premiéra komedie 
Jezinky a bezinky a v závěru roku spatřila světlo světa. 

 

Iva Kahounová 

 
Dárkové poukázky do Divadla 

Boleradice 
 

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

Jiří Janda 

 
Malá ochutnávka divadelního menu 

 
Dovolte mi, abych vám nabídl malou ochutnávku 

divadelního menu této, v pořadí již sto dvacáté sezóny. 

V sobotu 2. prosince jsme uvedli premiéru: 
předvánoční frašku Fronta na vánočního kapra (viz další 
článek). Myslím, že pokud ji neuvidíte, nemůžete tušit, co 
všechno se může přihodit v takové „obyčejné“ frontě u 
kádí, kam si lidé přijdou vybrat kapra na sváteční stůl… A 
zjistíte, že je toho ažaž! Reprízy uvádíme i v další adventní 
víkendy. 

Tak jako každý advent i letos je vystaven dřevěný 
vyřezávaný betlém pana Antonína Krmíčka doplněný o 
výstavu perníčků. Přístupný bude během každého 
představení a každou adventní neděli od 10 do 11.30 hod. 
dopoledne. Máme se jistě před Vánocemi i v novém roce 
na co těšit. Betlém bude přístupný až do konce ledna. 

V letošní jubilejní 120. sezóně se nám podařilo 
sestavit Jarní předplatné tak, že je již nyní téměř 
vyprodané. Proto se snažíme vyjednávat s účinkujícími 
soubory o dalších reprízách. V lednu bude zdvojeno 
představení Utíkej Nituško! na motivy světoznámé operety 
Mam´zelle Nitouche. Děj bláznivé hudební komedie, ve 
které je všechno jinak: kostelní varhaník je ve skutečnosti 
utajeným operetním autorem, matka představená 
majorem, poručík subretou a klášterní schovanka operetní 
divou…. 

Také v únoru se nám podařilo sjednat druhé 
uvedení muzikálu Sugar Vídeňské Omladiny. 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. Těšit se můžete nejen na Sugar a její dvě 
"kamarádky" Josefínu a Dafné, ale taky na krásné 
Královny synkop pod vedením drsné, ale Sladké Sue. 

Termíny představení i s možností rezervace 
vstupenek najdete na našich webových stránkách 
www.boleradice-divadlo.cz Rezervaci můžete provést i 
osobně v době předprodeje každý pátek od 18 do 19 hod v 
pokladně divadla. Telefonní číslo do divadla v době 
předprodeje je 723 666 153. Na webových stránkách 
najdete i další podrobnosti o programu divadla. 

Na závěr trochu z jiného soudku. Cítím povinnost 
vyslovit řadu poděkování. Boleradické divadlo je, jak 
všichni víme, scénou zcela dobrovolnickou, jinými slovy 
vše, co se v divadle odehrává, organizují lidé ve svém 
volném čase a bez nároku na odměnu. Jim všem opravdu 
upřímně děkuji, za jejich nezištný přístup, bez nějž by 
divadlo nemohlo být. Velké díky zaslouží také jejich blízcí a 
rodiny. Přece jen nechat nás komedianty odehrát na 
jevištích každým rokem čtyři desítky představení a další 
dva tucty hostujících souborů „obstarat“ na domácí scéně, 
to chce značnou dávku nadhledu a tolerance k partnerově 
zálibě. Naše poděkování patří také mecenášům – dobrým 
lidem, kteří i v dnešní době neváhají sáhnout do kapsy a 
podpořit nás boleradické komedianty věcným či peněžním 
darem. Těm všem ještě jednou díky. 

Radostné Vánoce a mnoho štěstí v novém roce 
vám přejí vaši divadelníci. 
 

Za všechny divadelníky v Boleradicích - Jiří Janda 

 
Fronta na vánočního kapra 

 
Divadelní spolek bratří Mrštíků vyhlásil na konci 

roku 2014 literární soutěž s názvem Fronta na kapra. 
Soutěž obeslalo svými dílky několik nadšenců. Nakonec, 
po dvou letech, námět zpracovala Markéta Harasimová, 
spisovatelka žijící v Hustopečích. Oslovila náš divadelní 
spolek s nabídkou spolupráce při křtu její knihy Poháry 
touhy. Rádi jsme vyhověli, vystoupení s dramatizací 
ukázky literárního díla bylo pro nás novou, zajímavou 
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zkušeností. Slovo dalo slovo a první verze Fronty na 
vánočního kapra byla na světě. Následovalo několik 
drobných úprav, připsání druhého dějství a dílko bylo na 
světě. 

Úsměvný příběh vypráví o tom, co všechno se 
může přihodit v takové „obyčejné“ frontě u kádí, kam si 
lidé přijdou vybrat kapra na sváteční stůl. V té naší se 
vystřídá spousta rázovitých postaviček. Od pozorného 
manžela, který se však během čekání na svou rybu 
dokáže zpít pod obraz, přes všetečnou drbnu, které nikdy 
nic neunikne, až po kněze, který má pochopení pro lidské 
hříšky. 

Ve Frontě na vánočního kapra účinkuje 22 herců. 
Známé tváře boleradického divadla, ale také nováčci. Za 
ty známé Bořivoj Veselý, Jiří Jančík a Jurka Háder v rolích 
prodavačů ryb, Radek Omasta jako vzorný manžel, který 
ovšem místo kapra nakonec nese domů pěknou "opici", 
Jan Koráb a Jiří Brabec jako povedení staříci, Šárka 
Hosová, Ilona Pelikánová jako místní krásky. Dále 
Markéta Harasimová (autorka) v roli učitelky, Luboš 
Straka jako její milý z mládí, František a Marcela Korábovi 
jako manželé (stejně jako v životě). Hraje také Zbyněk 
Háder - vesnického strejce a Jindřich Kahoun kněze, který 
má pochopení pro lidské hříšky. Představiteli mladého 
zamilovaného páru jsou Honza Vystoupil a Sabina 
Hladká. Eva Charvátová, Alena Petláková, Dana Veselá, 
Slávka Chalupová jako vesnické ženy, drbny. Maličkou 
roli si přivlastnila i režisérka hry Iva Kahounová. Ve 
druhém jednání se přidá ještě Pavel Svoboda jako 
klavírista. 

 

 
 

Iva Kahounová 

 
Odešel Stanislav Svoboda 

 
Pro mnohé z nás je štěstím potkávat v životě lidi, 

jako byl náš kamarád, herec a režisér Stanislav Svoboda. 
V neděli 8. října nás navždy opustil. 

 
Jeho srdce bylo široké a otevřené stejně jako 

jeho úsměv, dobrosrdečnost a dobrá nálada, kterou 
dovedl rozdávat. 

 
Miloval divadlo. Dělal divadlo. Pro divadlo žil. 

Několik let byl předsedou divadelního spolku. Jeho role 
patřily k tomu nejlepšímu, co naše divadlo uvedlo a byly to 
role přímo královské. Nemůžeme zapomenout jeho krále 
v Robinovi zbojníkovi, hejtmana v Revizorovi. I jeho 
ztvárnění Lucifera v Zapeklité komedii je 
nezapomenutelné. Na jednu z rolí však budeme 
vzpomínat ještě dlouho - na starostu v Noci pastýřů, za 
kterou získal právem mnohá ocenění a uznání. 

 

Jsou lidé, kteří pro nás v životě znamenají víc než ostatní. 
O to těžší je naučit se žít bez nich. 

 
Milý Staňo 

tvé místo v šatně dnes zůstává opuštěné a prázdné. Věř, 
že divadlo u nás žije dál a tebe budeme mít stále ve svých 
srdcích a v paměti. 

 
Sbohem příteli 
Shalom, chaver 
Shalom Stanislave 

 
Poslední opona je jenom tvá  
Poslední aplaus je jenom tvůj 

 

 
 

Jiří Janda 
 

Knihovna 
 

 

Výstava Josefa Lady 
 

V sobotu 25. 11. se v naší knihovně uskutečnila 
výstava pohlednic Josefa Lady, na kterého v prosinci 
budeme vzpomínat při příležitosti výročí jeho narození i 
úmrtí. Chtěla bych touto cestou velice poděkovat paní 
Martě Korábové, která vystavila část své krásné sbírky 
a zorganizovala návštěvu pana Aloise Urbánka, který je 
vlastníkem největší sbírky Ladových pohlednic u nás. 
Děkuji zároveň panu Horákovi, který nám zapůjčil originál 
své korespondence s panem Ladou i literaturu o  tomto 
malíři. Věřím, že všichni návštěvníci knihovny byli potěšeni 
i obrázky, které malovaly děti z naší školy. 

Doufám, že i v příštím roce se setkáme na dalších 
výstavách nebo besedách v knihovně. 

Přeji všem příznivcům knihovny klidné a 
šťastné Vánoce, zdraví, pohodu a spoustu krásných knih v 
novém roce!  

 

Dana Veselá 
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Připoměli jsme si Josefa Ladu 
 

Snad každý z nás se setkal v dětství s kresbami 
a ilustracemi Josefa Lady. Nezapomenutelný Kocour 
Mikeš, pohlednice s vánočními a velikonočními motivy, 
ilustrace knih pohádek pro děti – to vše poslední 
listopadový víkend mohli vidět návštěvníci výstavy ve 
Veřejné obecní knihovně v Boleradicích. „S nápadem 
uspořádat výstavu přišla Marta Korábová sběratelka 
pohlednic Josefa Lady. Chtěly jsme čtenářům a 
návštěvníkům připomenout jeho krásné kresby a navíc 
právě v těchto dnech má dvě výročí 130 let od narození a 
60 let od úmrtí“, poznamenala knihovnice paní Danuše 
Veselá. Na výstavě byly k vidění především sbírky 
pohlednic a knížek Marty Korábové a také několik dopisů 
Jana Horáka, který si v mládí s Josefem Ladou dopisoval. 

Čestným hostem byl pan Alois Urbánek z 
Pasohlávek, který vlastní největší sbírku ladovských 
pohlednic a je s ní zapsán v knize rekordů v Pelhřimově. 
„Jeho sbírka čítá přes 2800 kusů. Moje je podstatně 
menší, počet pohlednic se blíží k šesti stům, nemám ještě 
připočítané přírůstky z minulého týdne“, prozradila s 
úsměvem majitelka vystavených pohlednic a knih Marta 
Korábová. “Nejvíc si považuji samozřejmě těch 
nejstarších kousků, které se těžko shánějí. To se musí 
objíždět burzy, hledat na internetových aukcích a doufat, 
že budu mít štěstí. Také jsou pro mne cenné pohlednice, 
které posílal někdo z mé rodiny před 40-50ti roky“. 
 
 
 

 
 
 

Jiří Janda 
 
 

Zahrádkáři 
 

 
Zahrádkáři informují 

 
Je prosinec, zima. Pro přírodu je to období 

vegetačního klidu, správně zahradnicky období malé 
aktivity. Naše zahrady a zahrádky, pole, sady a vinice 
prostě odpočívají. 

A co my? Také si odpočineme, ale i bilancujeme 
a vzpomínáme na to, co se nám pěstitelsky podařilo a co 
ne. A už se nám i honí hlavou, jaký bude příští 
zahrádkářský rok, co si vysadíme nového apod. 

Naše organizace si letos připomněla 60. výročí 
ČZS. Naši zástupci z výboru se zúčastnili v říjnu 
zahradnické výstavy Flora Olomouc a Europom, kde toto 
výročí vyvrcholilo. 

Na Mikuláše jsme se (členové) sešli na 
přátelském Adventním posezení. Poseděli jsme, 

pobesedovali a prožili pohodové odpoledne, které nám 
zpříjemnili i žáci naší školy svým kulturním vystoupením. 

V únoru nás čeká Výroční členská schůze, kde si 
naplánujeme akce pro rok 2018. Pro naši organizaci bude 
tento rok významným, připomeneme si 55. výročí založení 
(r. 1963) a tak bude podzimní VÝSTAVA, kde toto výročí 
vyvrcholí. 

Za výbor vám všem přeji klidné a pohodové 
Vánoce. 
 

Pavel Kabela 
 
 

Orel 
 

 
 

Zdobení perníčků 
 

Letos se nám konečně podařilo uskutečnit to, o 
čem jsme mezi sebou v Orlu dlouho mluvili a přemýšleli... 

Orel, jednota Boleradice uspořádala v neděli 19. 
listopadu  Zdobení perníčků. Vestibulem našeho divadla se 
to odpoledne linula vůně nejenom perníku, ale i svařeného 
vína.. Každý, kdo přišel, se naučil vyrobit zdobící 
kornoutek, namíchat polevu a hlavně - nazdobit perník! A 
že se nám to povedlo! Bylo to příjemné odpoledne, které 
se líbilo především dětem, jejichž perníčky byly, bez 
nadsázky,  nejhezčí. Toho jsme využili a pozvali děti  ještě 
jednou, aby nám pomohly nazdobit perníčky na 
tradiční Vánoční zpívání. Jak se jim to povedlo, přijďte 
posoudit a ochutnat sami... tak tedy 25. 12. 2017 v 16 hod 
před radnicí na viděnou! 
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Za Orel Boleradice - Eliška Zemánková 

 
Nohejbalový turnaj 

 
V zářijovém čísle Polehradu inzerovaný 

Svatováclavský turnaj se nakonec uskutečnil až 
následující poslední sobotu v měsíci. Podle všech 
zúčastněných to byla změna pozitivní, protože lepší 
počasí jsme na tomto turnaji nemohli mít. 

Turnaj obsadí družstva většinou složená z 
„pohodových“ starších sportovců, v některých případech 
je doplní a ozdobí i žena. Nutno dodat, že vůbec ne 
špatně. Kamarádi z Ratíškovic a Telnice se tentokrát 
omluvili a i místní kluci to nedali dohromady, jako v 
předchozích turnajích. Takže přijeli soutěžit jen sportovci 
z Velkých Němčic a Domanína, naštěstí po dvou 
družstvech. S jedním domácím, tedy pět družstev, se 
umístilo v pořadí: 

 

1. V. Němčice B 
2. Domanín A 
3. Boleradice 
4. V. Němčice A 
5. Domanín B 
 

Pořadatelé se snaží vytvořit přátelskou, 
soutěživou atmosféru v duchu fair play. Doplněno o 
skromné občerstvení a pitný režim může být tato akce i 
příjemným setkáváním. Účastníci turnaje se rozcházeli 
spokojeni a sami jeví zájem o další ročník. Příště snad i s 
těmi nejlepšími z Boleradic. 
 

Za jednotu Orel – Jiří Machač 

 

Příroda 
 

 

Setkání sokolníků 
 

Poslední říjnový víkend uspořádal v Boleradicích 
Slovenský klub sokoliarov (Anton Moravčík, prezident a 
Tomáš Krivjanský, viceprezident) ve spolupráci s Jiřím 
Křižákem a Jaroslavem Bártem Mezinárodní setkání 
sokolníků při příležitosti 50. výročí založení 
Československého klubu sokolníků, na kterém byly 
uděleny diplomy a medaile 22 vybraným členům z Čech a 
Moravy a 23 členům ze Slovenska za úsilí a práci 
vykonanou při organizování sokolnictví a dlouholeté 
působení při jeho rozvoji. 

Setkání se zúčastnili také sokolníci z Chorvatska, 
Rakouska a dokonce Spojených arabských emirátů, kde 
se sokolnictví těší velmi vysoké prestiži. Součástí 
programu byl i skutečný lov v honitbě v Boleradicích. Dále 
letové ukázky dravců a jejich představení veřejnosti. K 
vidění byli orel skalní, sokol stěhovavý, raroh velký a káně 

harrisovo. I přes nepřízeň počasí byl o neobvyklou 
podívanou mezi místními velký zájem. 

„Sokolnictví je zákonem uznávaný způsob lovu 
zvěře dravci a těší se stálé oblibě. Jeho doložená historie 
je dlouhá více jak čtyři tisíce let a přesahuje až do 
současnosti. Získává si stále více obdivovatelů, a co 
osobně pokládám za velmi důležité, že je oblíbené i mezi 
mládeží. Na Slovensku můžete najít několik míst, kde 
pravidelně členové našeho klubu předvádí ukázky umění 
sokolníků a u veřejnosti je o ně velký zájem. Samozřejmě 
podobné je to i v Čechách a na Moravě,“ uvádí Tomáš 
Krivjanský, autor publikací o sokolnictví ve slovenštině a v 
angličtině. 

Poděkovaní za uspořádání vydařeného setkání 
patří zejména p. Jiřímu Křižákovi, Ing. Jaroslavovi Bártovi 
a Ľuboši Absolínovi spolu s členy místního Mysliveckého 
sdružení. 

 
 

Jiří Janda 

 

Historie 
 

 
Nebyli jen legionáři, stejně tak nebyli jen 

„austrijáci“ 
Ve Velké válce bojovali všichni naši 

předkové a rodáci bez rozdílu uniformy 
 

 
Přišla na poslední chvíli, i s dcerou. Starší dáma, 

jak jsem později zjistil, v loňském roce oslavila 
devadesátku. Sedly si hned na sedadla do první řady a 
poslouchaly každou informaci, kterou jsem v rámci besedy 
o československých legionářích v Boleradicích sděloval. 
Poslouchaly, dcera si je i zapisovala, aby si je později 
mohla připomenout. „Já jsem si myslela, že se dozvím 
něco i o svém dědovi. Nevrátil se z Užhorodu, kde zemřel. 
A ono to bylo jen o legionářích“, posteskla si paní se 
zjevným smutkem na konci mého výkladu, kdy došlo i na 
dotazy. Ano, pokud nejsou informace zachované v 
rodinách (často zkreslené, ale základ postačuje pro další 
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hledání), je velmi těžké najít po sto letech informace o 
vojácích, jejichž osobní spisy v archivech nejsou a jsou 
tak nedohledatelní. Zvláště Ti, kteří měli to štěstí, že se 
vrátili domů ke svým rodinám. Takové štěstí nepotkalo 
Antonína Čermáka, rodáka z dnešních Boleradic. 

Rok 1878. 7. dubna téhož roku v Břevnově u 
Prahy, v hostinci U kaštanu byla založena 
Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická. 
Jan Neruda v témže roce vydává své slavné Písně 
kosmické, Jules Verne pak Patnáctiletého kapitána. Ve 
Francii probíhá v Paříži Světová výstava. Srbsko, 
Rumunsko a Černá Hora získávají svou samostatnost. 
Rakousko-Uhersko bojuje s muslimskými povstalci o 
Bosnu a Hercegovinu, císař František Josef I. slaví 30 let 
od počátku svého panování. Rok 1878 byl silný i na 
narození osobností budoucích let. Zdeněk Nejedlý, 
pozdější spisovatel a politik, automobilový konstruktéři 
František Janeček, ten v budoucnu proslaví značku 
JAWA, rakousko-český Hans Ledvinka pak 
automobilovou značku TATRA. Ve stejném roce se 
narodila operní pěvkyně Emma Destinová nebo pozdější 
olympijský vítěz František Janda – Suk. Spisovatel a 
archeolog Eduard Štorch nebo Josef Patejdl, budoucí 
dlouholetý předseda Československé obce legionářské. Z 
politiků pak Vojta Beneš bratr pozdějšího prezidenta 
Edvarda Beneše, či na Slovensku přišel na svět jeho 
budoucí oponent Milan Hodža. V Rusku pak pozdější 
ruský generál, představitel ruských emigrantů Pjotr 
Nikolajevič Wrangel či v Gruzii pozdější bolševický vůdce 
Josif Vissarionovič Džugašvilli neboli Stalin. V neznámých 
a poklidných Polehradicích, dnes Boleradicích, se ve 
čtvrtek 3. 10. 1878 rozezněl dětský pláč právě 
narozeného Antonína Čermáka. Všichni, ač o tom ještě 
neví, budou mít jedno společné – do jejich životů zasáhne 
I. světová neboli Velká válka. 

Malý Antonín se narodil do prosté rodiny Jana 
Čermáka. Jan se pravděpodobně přiženil do Polehradic, 
protože jeho otec Antonín byl podsedníkem v nedalekých 
Horních Bojanovicích. Tchán Martin, otec Veroniky 
Stehlíkové provdané za Jana, byl chalupníkem v 
Polehradicích. Jan byl pravděpodobně šikovný, protože je 
uveden jako čtvrtník, neboli nejnižší skupina sedláků. 
Nižší byli jen chalupnící a podsedníci, ještě nižší 
podruhové. Jako 1/4láník měl pravděpodobně do 4 ha 
polností, ale na rozdíl od chalupníka i potah a zvířata k 
zapřažení. Bydlel na čísle popisné 79, kde potomci tohoto 
rodu žijí dodnes. 

Antonín byl rolník. Oženil se v roce 1903 s Marií 
Soukopovou, dcerou rolníka z Boleradic Martina Soukopa. 
V roce 1905 se jim narodil syn František, poté v roce 1908 
Štěpánka, Kateřina 1910 a nakonec Marie. V době, kdy 
Antonín rukuje do Velké války. Jeho schopnost pracovat 
se zvířaty se odrazila i ve vojenském zařazení u jednotek 
c. k. armády ve Velké válce. Od srpna 1914 tak sedlácký 
oděv a obdělávání polí mění za šedozelené vojenské 
sukno, pušku. Jen ty opratě mu zůstávají, na rozdíl od 
domova i s vozem, byl zařazen k muniční koloně č. 1 v 
hodnosti dělostřelec – kanonier. Muniční kolona převážela 
pro polní baterie dělostřelectva zásobu dělostřeleckých 
granátů a šrapnelů. Protože neexistuje písemný doklad o 
těchto tvrzeních, jsou předpokladem díky obecným 
souvislostem, která jsou dána historickými fakty. Jako 
narozený ročníku 1878, tzn. ve věku třicetšest let, byli do 
armády povoláni i vojáci, kteří měli svou prezenční službu 
dávno za sebou a byli tak zařazeni do domobraneckých 
jednotek, z nichž se právě rekrutovali např. příslušníci 
muničních kolon, tzn. vojáci určení pro svůj věk nikoliv k 
aktivnímu boji, ale do zásobování a logistiky jednotlivých 
bojových útvarů. Antonín Čermák se tak dostal až do 

Haliče, kde onemocněl a byl odeslán do Záložní 
nemocnice č. II v Užhorodě. Podle matriky této nemocnice 
zemřel 26. 4. 1915 v záložní nemocnici č. 2 v Užhorodě v 
tehdejších Uhrách - Maďarsku. 27. dubna 1915 byl 
pohřben na hřbitově v Užhorodě (hřbitov nemocnice č. II U 
nádraží) Podle zápisu v matriční knize matriky DOV 
Znojmo u Zemského vojenského velitelství Brno - Anton 
Csermak, příslušník Munitions Kolone No 1 - Muniční 
kolony - nábojové kolony č. 1, kanonier, land Morava 
(země Morava), bezirk Auschitz (okres Hustopeče), 
vyznání římskokatolické, stár - rok narození 1878, 
zaopatřen, zemřel na Typhus abdominalis - břišní tyfus. V 
rodině se celá léta tradovalo, že zemřel utonutím i s koňmi, 
když se dostal do bažin v okolí Užhorodu. Jak by se tam 
dostal, netušili. Toto tvrzení je nepravděpodobné zvláště s 
okolností, že Užhorod byl v týlu rakouských vojsk a boje 
probíhali na úbočích Karpat, např. v Užockém průsmyku 
apod. Dle matričního záznamu byl pohřben na hřbitově v 
Užhorodě U nádraží. Dnes bychom tyto hroby několika 
tisíc vojáků „austrijáků“ – Čechů, Moravanů Slováků i 
několik Rakušanů, Rusů, Poláků, Rusínů, Rumunů, 
Němců, ale i Chorvatů či Italů, ti všichni zmizeli. Hřbitov 
neexistuje, jen záznamy matrik a plán hřbitova, kde 
bychom jen těžko hledali ten konkrétní hrob Antonína 
Čermáka. 

Po válce byl Antonínu Čermákovi věnován zápis 
na pomník padlých rodáků Boleradic a na jeho bývalých 
polích byl postaven pamětní kříž s jeho podobenkou a 
památkou. Později, když si tudy zkracoval cestu do Bořetic 
jeho bývalý kamarád, posteskl si u tohoto pomníku: „… tak 
takto si skončil, můj kamaráde“. Tato vzpomínka se traduje 
v rodině, protože v témže okamžiku zde pracovali zástupci 
rodiny a s dotyčným se dali do řeči a zavzpomínali na 
zemřelého Antonína Čermáka. 

Přestože zemřel na následky břišního tyfu, je 
nutno akceptovat, že v uniformě a ne doma mezi svými a 
právem tak jeho památka je dodnes na obou pomnících. A 
toto vyprávění je jen dokladem oprávněnosti těchto zápisů. 
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Zapsal: 
František Trávníček, Hlohovec 12. listopadu 2017 ke Dni 
vzpomínek na válečné veterány 2017  

 

Jiří Janda 
 

Legionáři – rodáci z Boleradic 
 

V pátek 10 listopadu, v předvečer Dne 
vojenských veteránů, se v sále Divadla Boleradice 
uskutečnila zajímavá beseda nazvaná Nahodilá armáda 
- Československé legie 1914 - 1920. Beseda byla 
věnovaná událostem spojených se vznikem 
československých legií. Sešli se na ni zájemci o 
vojenskou historii a hlavně potomci boleradických rodáků 
- legionářů, kteří si prožili sibiřskou anabázi v Rusku nebo 
bojovali za nově vznikající Československou republiku v 
Itálii v době první světové války. Zástupce Komunitního 
centra pro válečné veterány z Brna, pan František 
Trávníček, autor publikací, besed a přednášek o 
legionářích Břeclavska, si připravil informace jak o čs. 
vojenských jednotkách za 1. světové války, ale také o 
všech šestnácti legionářích rodácích z Boleradic - 
podrobné seznámení s jejich osudy zaznamenané ve 
vojenských archivech, matrikách a také čerpal z jejich 
deníků či dopisů, které po nich zůstaly. Pro mnohé 
účastníky byla beseda velmi emotivní, neboť se dotýkala 
jejich předků, o nichž měli mnohdy jen skoupé informace 
nebo neznali souvislosti. 

„Ti lidé, na které jsme tady dnes vzpomínali, si 
zaslouží, abychom o nich věděli co nejvíce, abychom si je 
připomínali nejen teď v Den veteránů. Měli bychom znát 
jejich životní příběhy a osudy, které byly někdy i velmi 
kruté, právě proto, že se na ně zapomenulo a mohli 
bychom se z nich v mnohém poučit“ podtrhl Trávníček 
význam série besed v obcích na Břeclavsku a celé 
Moravě upozorňující na dobu před sto lety. „Když si 
přečtete některé deníky, které si prostí vojáci přinesli 
domů z války, vidíte, že je to jedna vzpomínka za druhou 
na to, jak se chtěli dostat domů a jak se jim stýskalo po 
svých blízkých.“ 
 

Jiří Janda 

Na co můžeme vzpomínat 
 

Každý rok poskytuje různá výročí, tedy 
připomínku mnohých událostí, dějů a skutků, jež se staly 
dřív či později, které stojí zato se u nich zastavit, vysvětlit, 
zdůraznit a oslavit. To by však nemělo být jen samoúčelné 
konstatování, ale příležitost k zamyšlení, zdroj poučení, 
příklad k opakování, dobrou informací i vzkazem pro 
budoucnost. Mnohdy výstraha a varování. Některá výročí 
jsou dostatečně známá a opakovaná, mnohá však téměř 
zapomenutá, o nichž toho víme dost málo. Jako třeba o 
naší nejstarší a největší památce, kterou je náš kostel. 
Prvá zmínka o něm je z roku 1287, tedy uplynulo od této 
informace letos již 730 let, což však neznamená, že v tom 
roce byl vystavěný. Lze předpokládat, že jeho počátek je 
mnohem starší, že tedy existoval před první zprávou o 
něm, že je jedním z nejstarších v širokém okolí a předčí 
svou starobylostí mnohá větší města a vesnice. Pokud o 
tom však neexistují písemné dokumenty, nelze hovořit a 
vzpomínat nějaké jiné výročí. Je dost nepravděpodobné, 
že se o něm ještě najde nová skutečnost staršího data, lze 
se však právem domnívat o přítomnosti nějakého 
dřevěného kostelíka od dob Velké Moravy. Po jejím 
zániku, zejména za dob Přemyslovců, se začaly v osadách 
stavět na vyvýšených ostrožnách, hrady a hrádky na 
kopcích. Náš kostel rovněž stál na ostrožně, třebaže dnes 
již to tak nevypadá, ale starší fotografie tomu napovídají a 
dokonce je pravděpodobné, že ten ostrůvek byl obklopen 
příkopem a vodou. Pozdější movitější donátoři stavěli i 
kostely z kamene a cihel, chránili je obrannou zdí – 
hradbou a kolem byly hřbitovy. Jejich funkce byla tedy i 
ochranná v dobách nebezpečí napadení osady. Samy 
kostely v té době byly stavby menšího rozsahu, jen asi 
velikosti dnešních kněžišť, proto v prvých dobách většina 
věřících při bohoslužbách se shromažďovala před vchody. 

V nadzemním zdivu z dřívější stavby našeho 
kostela se dochovalo jen románské okénko, avšak i to 
dokládá jeho stáří. V podzemní části se mohla nalézt 
jednoznačná průkazná svědectví o jeho starobylosti 
archeologickým průzkumem. Taková příležitost se naskytla 
při nedávné venkovní i vnitřní izolaci základů. Je škoda, že 
archeologovi PhDr. Josefu Ungerovi nebylo umožněno 
prozkoumání základů oltářní části kostela. Zcela určitě 
bychom dnes znali daleko přesněji jeho počátky. 
Pravděpodobnost byla, neboť z toho co mohl ohledat, 
vytěžil překvapující nález zlomků dlaždic svědčící o 
bohatosti výbavy kostela. Dokladem jeho stáří a významu 
svědčí i fakt, že od svého známého počátku byl farním, 
tedy se stálým farářem pro obec Diváky a Kurdějov, což 
znamenalo, že tamní věřící do osamostatnění jejich 
kostelů museli z velké části docházet na obřady do našeho 
kostela. Důležitou funkci pro náš kostel hrálo i patronátní 
právo předních klášterů, což samo o sobě mělo velké 
přednosti. 

Farní budova má také svoje dílčí výročí. 
V diecézním katalogu má o ní být první zmínka z roku 
1387, ale přední moravský historik prof. Ladislav Hosák 
uvádí rok 1287. V pozdějších údajích se hovoří o jejích 
úpravách vzhledem k jejímu bídnému stavu a to v roce 
1867. Dokonale byla pak renovována v roce 1895, včetně 
hospodářské části. 

Hodiny na věži kostela byly instalovány v roce 
1907 a to z darů občanů. 

Stého výročí se dočkal kamenný kříž v trati Na 
buršovkách, který nechala postavit M. Ostřížková na 
paměť svého manžela, padlého v první světové válce. 
Původně se nacházel u polní cesty. Měl velice hezkou a 
výraznou výzdobu. Dnes je osamocený v polích, značně  
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zchátralý a volá po renovaci a také po přemístění na 
vhodné a frekventované místo, kde by poutal svojí 
dekorativností a stal se ozdobou naší krajiny, byl 
dostupnější. 

Výročí má i část naší vesnice zvaná Dvůr. Ten 
název obdržela po sídle panského poplužního dvora, 
sloužícího hospodářskému zázemí hradu na Pasekách. 
Určitý čas jej měli v pronájmu Habáni mající svoje kultovní 
místo u studny zvané „Kovářská“ v níž křtili svoje dospělé 
příslušníky. Po zániku hradu a vyhnání Novokřtěnců jej 
vlastnili brněnští jezuité a v roce 1782 byl dvůr rozprodán 
dvanácti občanům, včetně části pozemků patřících 
k němu. 

Velice významné výročí připadá na letošní rok. 
V roce 1907 se u nás konala ustavující schůze včelařů 
Kloboucka jako čtvrtá na území dnešního okresu, ale 
především začal bohulibě pracovat a sloužit našim lidem 
a organizacím Spořitelný a záloženský spolek 
v Polehradicích, obecně známější jako „Raiffeinsenka“. 
Vznikl na základě iniciativy Jana Stehlíka z čísla 47, který 
zařídil vše potřebné a vedl jej až do své smrti. Stal se 
jedním z koryfejů, tedy vůdčích, buditelských a 
zakladatelských osobností Boleradic na přelomu 19. a 20. 
století. Čtyři velmi důležité instituce té doby měly naprosto 
zásadní vliv na velkolepý rozvoj našeho městýse až do 
50. Let 20. Století. Jan Stehlík ve všech aktivně pracoval, 
zastával v nich odpovědné funkce, byl jejich naprosto 
spolehlivou oporou. Cyrilská jednota (zakladatel farář Filip 
Toufar) zahájila a po tři desetiletí rozvíjela kulturní, 
náboženský a společenský život u nás. Stehlík v ní 
uspokojoval svoje hudební zájmy jako dlouholetý 
sbormistr. V Hasičské jednotě uplatňoval svoje 
organizační a vzdělávací schopnosti dlouholetým 
zastáváním funkcí velitele i jednatele. V potravním spolku 
rozvíjel obchodní vědomosti, učil vzájemnosti a 
solidárnosti (na jeho počátku ručil hodnotou celého svého 
majetku). Vykonával v něm funkci jednatele, spolek jeho 
zásluhou chránil členy před lichváři, umožňoval větší 
sortiment zboží a usnadňoval život chudým lidem. 
Záložna zhodnocovala peníze střadatelům dobrým 
úrokem ve výši 5 % a přijatelnými půjčkami umožňovala 
podnikání a hospodářský rozvoj. Stehlík při jejím vedení 
uplatňoval svoje finanční, majetkové a ekonomické 
schopnosti. V první polovině 20. Století se Boleradice 
draly k rozkvětu ve všech směrech, to však vyžadovalo 
finance a kapitál, což si on velice dobře uvědomoval, což 
bylo jeho velkou předností. Proto jak se naskytla 
příležitost, rozhodl se zřídit spořitelnu a záložnu a nést 
z toho rizika a odpovědnost. Té se pak, mimo jiné svoje 
aktivity, věnoval až do své smrti jako účetní a pokladník. 
Její služby byly lidem oboustranně výhodné a pohotové. 
Nelze se divit, že měla více jak 300 členů. Vklady 
přijímala od členů i nečlenů, půjčovala však jen členům. 
Zhodnocovala peníze střadatelům a těm, kteří potřebovali 
finance pro svoje potřeby, umožňovala uskutečnit jejich 
záměry, zejména při koupi a opravách domů, pozemků, 
dobytka, hospodářských strojů apod. Zejména obci 
usnadňovala realizovat řadu akcí jako regulaci potoka, 
opravy vozovek, nákupu plemeníků, výstavbu obecního 
domu číslo 325. Stejně tak pomáhala různým spolkům. 
Byla to pomoc velkého rozsahu pro rozkvět městýse. 
Proto rostl počet obyvatel, počet domů, řemesel, obchodů 
a zlepšovaly se materiální podmínky lidí. Na tom všem 
měl zásluhy svojí prozíravostí, pracovitostí a obětavostí, 
snahou konat dobro, láskou ke své obci. 

Jan Stehlík se narodil v Boleradicích v roce 1865 
a také zde zemřel v roce 1936. Byl vzdělaný, ač studoval 
pouze dvě třídy českého gymnázia v Brně, neboť musel jít 
sedlačit. Avšak po celý život se vzdělával samostudiem, 

byl uvědomělým občanem a patriotem, vzorným a 
pokrokovým hospodářem, hodným manželem a otcem, 
rozvážným člověkem a lidumilem. Je obdivuhodné, co za 
svůj život stihl vykonat a naprostou většinu dobrovolně a 
zdarma. Jeho záběr obětavosti byl téměř bezbřehý. Tak 
třeba jako dlouholetý předseda místní školní rady 
neúnavně podporoval naší školu, neboť si byl vědom 
důležitosti dobré výchovy a vzdělání. Podílel se i na 
kulturním a společenském dění i tím, že v zimních 
měsících o pátečních večerech konal přednášky z historie 
Boleradic, seznamoval s novinkami v zemědělství, děním u 
nás i ve světě, zdůrazňoval výchovu k vlastenectví. 
Umožňovala mu to četba mnoha novin a časopisů, v nichž 
si pečlivě zatrhával důležité pasáže. Byl náruživým 
čtenářem, zejména českých autorů, a měl i svoji nemalou 
knihovnu. V hasičské jednotě se významně zasloužil o 
výstavbu stávající zbrojnice. Zastával funkci vzdělavatele 
hasičské župy a významně se podílel na vydání „Hasičské 
kroniky“ z roku 1928. Až do své smrti zastupoval náš 
městýs v dozorčí radě Občanské záložny v Hustopečích. 
Přeložil důležité historické listiny našeho městyse, od roku 
1926 psal obecní kroniku, inicioval navrácení původního 
slovanského názvu Boleradice na základě zákona z roku 
1924. Ve svém hospodářství uplatňoval rozumnou 
šetrnost, hospodárnost, zaváděl nové a racionální 
zemědělské metody. Jeho osobní krédo bylo činit dobro a 
prospěch bližním, mýtit zlo. Jeho syn Vladimír, profesor 
hudby a varhaník, na svého otce vzpomínal takto: 
„Povahou byl mírný, rozvážný, nikoho nenáviděl, nikomu a 
ničemu neubližoval, ale snažil se vždy pomáhat. Nebál se 
říct pravdu do očí. Jako rolník byl pracovitý, nikdy jsem jej 
neviděl zahálet, přijímal vše nové a dobré, zejména 
v zemědělství. Měl živý zájem o dění v místě i okolí…“ 

Pro jeho příkladný život a především práci pro 
Boleradice, za zásluhy a šlechetné činy, při příležitosti 110. 
Výročí jím založené spořitelny u nás, se sluší vyjádřit mu 
dík a uznání. Především však zbudovat trvalou připomínku 
jeho osoby a šlechetností. 
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Uzávěrka pro I. číslo zpravodaje bude 25. 2. 2018 
Zpravodaj č. I/2018 vyjde v březnu 2018 

 

 
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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Horák 
 
 
 

POLEHRAD – ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC 
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 12. prosince 2017.  

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


POLEHRAD  –  ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC                                      PROSINEC  2017 

Strana 19 

Předplatné Rodiče s dětmi do divadla 
 

Lenka Cacková: Neposedná kůzlátka - 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! 

26. listopadu neděle 15:00    Divadelní studio „V“ Brno 
 

O pekařském štěstí - Co se stane, když se v nejlepším pekařství ztratí zázračný recept? Autorská pohádka plná písniček pro 

malé i velké diváky. 

21. ledna  neděle 15:00    Malé velké divadlo Brno 
 

Markéta Vydrová: Skřítkosnění - Skřítek Šalvěj je malý rozumbrada, jenž neposedí  ani ve svých snech. V nich se toulá na 

křídlech „dřímacího větru“ po všech možných koutech světa. 

18. března  neděle 15:00    DS E. Vojana Brněnec  
 

Pavel Vašíček: O kouzelníku Černém klobouku a barevném míči - 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.  

20. května  neděle 15:00    Říše loutek Kroměříž  
  

Alou Vivat: Adventní koncert - V první polovině sbor představí průřez svým repertoárem. Vedle lidových písní z 

východočeského regionu či slovácké lidové písně „Okolo Hradišťa“, zazní také „Světla promenád“, nebo „Mackie Messer“ od Kurta 
Weilla. Druhá část koncertu se bude věnovat adventnímu času. Zazní píseň „Somewhere“ od Leonarda Bernsteina z muzikálu „West 
Side Story“, dále „Adiemus“ od Karl Jenkinse, Deo Gracias a Panis Angelicus. Závěr koncertu je již zcela ve vánoční náladě: Jiří 
Ignác Linek „Pastorella Iucunda“, „Bílé vánoce“,  ukázka z pásma koled „Z Betléma se ozývá“ upravených Lubošem Fišerem a další..  

9. prosince  sobota 19:30     ALOU VIVAT Ústí nad Orlicí 
 

Markéta Harasimová: Fronta na vánočního kapra - předvánoční fraška je malou vzpomínkou na dobu, kdy se stály fronty 

úplně na všechno, ale především je to hříčka, která má v době adventu diváka potěšit, naladit a pobavit. Podobnost s konkrétními 
osobami je čistě náhodná… 

10. prosince   neděle 17:00     DS bratří Mrštíků Boleradice 
16. prosince  sobota 19:30    17. prosince  neděle 15:00 
 

Karolína Světlá: Kříž u potoka – místo, na němž je pochovaná žena, která proklela rod Potockých – kříž u potoka. Lidé se tam 

bojí chodit. Mlynářova Eva ne. Kletbu postihující všechny ženy žijící u Potockých se rozhodne zlomit a naplnit tak svou touhu po 
vyšším poslání. Bezhlavě se provdá a začne boj s okolím i sama se sebou. Vydrží mladistvé ideály zkoušku dospělosti? A je pocit 
vlastní výjimečnosti opravdovým důvodem k sebeobětování? Jak daleko je to k pýše? Co je to ctnost a jaký má smysl? Příběh o 
hledání správných životních cest. Příběh o hledání hranice mezi egoismem a obětavostí. Příběh o dospívání. Režie: Iva Kahounová 

14. ledna  neděle 15:00    DS bratří Mrštíků Boleradice 
 

Utíkej Nituško! - Hudební komedie podle proslulé operety F. Hervého, H. Meilhaca a A. Millauda Mam´zelle Nitouche, kde 

kostelní varhaník je ve skutečnosti utajeným operetním autorem, matka představená majorem, poručík subretou a klášterní 
schovanka operetní divou… Opereta Mamzelle Nitouche (čti Mamzel Nituš), česky slečna netykavka, měla premiéru 26. ledna 
1883 v Paris Variétes. Dosáhla světového úspěchu a mnohokrát se hrála i v českých divadlech. Mnozí máme navíc ještě v paměti 
televizní inscenaci z roku 1977, kde roli Célestina (Floridora) ztvárnil Lubomír Lipský.    Režie: Ladislav 
"Láry" Kolář 

20. ledna  sobota 15:00    DS Kroměříž 
 

Radka Blatná a Jarka Vykoupilová: O pekařském štěstí – Co se stane, když se v nejlepším pekařství ztratí zázračný recept? 

Autorská pohádka plná písniček pro malé i velké diváky. 

21. ledna  neděle 15:00     Malé velké divadlo Brno 
 

Joseph Kesselring: Jezinky a bezinky - děj jedné z nejslavnějších detektivních komedií světové dramatiky - "Jezinky a 

bezinky", se odehrává v milém a pohodlném domě, z jehož stěn dýchá spíš atmosféra viktoriánské Anglie než newyorský Brooklyn 
padesátých let. Dvě starší elegantní dámy, sestry Abby a Marta Brewsterovy, příjemné a pohostinné slečny, zvou podobně staré 
pány na bezinkové víno… V této rajské pohodě se však dějí věci nadmíru podezřelé... A tak, když tety navštíví jejich synovec 
Mortimer, nestačí se divit… 
Režie: Jiří Brabec         

19. ledna  pátek 19:30     DS bratří Mrštíků Boleradice 
25. února  neděle 15:00 
2. března  pátek 19:30     3. března  sobota 19:30 
 

Sugar aneb Někdo to rád horké - 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. Těšit se můžete nejen na Sugar a její dvě 
"kamarádky" Josefínu a Dafné, ale taky na krásné Královny synkop pod vedením drsné, ale Sladké Sue, 

18. února  neděle 15:00    Vlastenecká Omladina Vídeň 
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Pozvánky 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


