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Zprávy z radnice 
 

 

Slovo starosty 

 

není to tak dávno, co jsme slavili svátky vánoční a 
již jsme na prahu dalších svátků – Velikonoc. Stejně jako u 
Vánoc, jde především o křesťanskou tradici. Velikonoce se 
pro věřící nesou ve znamení ukřižování Ježíše Krista a jeho 
Zmrtvýchvstání. První jarní dny jsou však spojeny i s 
nejrůznějšími zvyky a tradicemi, které nemají vždy 
křesťanský původ a souvisí právě s oslavou nastupujícího 
jara. Téměř vždy byly lidové zvyky spojeny se svátečními 
dny a s koloběhem přírody. Některé časem vymizely nebo 
nejsou tak rozšířené, jiné přetrvaly dlouhé věky. Oslavy 
Velikonoc a vítání jara jsou tak krásným zvykem, který 
nadále přetrvává, jako symbol nového života. 

Přeji Vám všem, ať i ty letošní velikonoční svátky a 
první jarní dny prožijete v klidu a pohodě.  
 

Bohuslav Barek, starosta 

 

Vážení spoluobčané, milí čtenáři 

 

Zimní období je snad definitivně za námi a je tak 
načase se opět pustit do příprav a plánovaných realizací 
jarních prací. 

Již v roce 2016 byl připraven projekt nového 
sběrného dvora, který se po všech možných peripetiích 
podařilo posunout do fáze výstavby. Náklady na tu stavbu 
vyjdou na 5,2mil. a jsou z větší části hrazeny z dotačních 
prostředků operačního programu životního prostředí. 
 

 
 
V začátku letošního roku tak byly zahájeny úklidové 

práce na vyklizení prostoru současného sběrného místa a 
jak praví známe rčení „je lepší vyhořet než se stěhovat“. 
V tomto případě to platí minimálně dvojnásob. Bylo zapotřebí 
nově poskládat a přesunout spoustu uskladněného materiálu 
a techniky, která musí být neustále připravena k použití. 
Velký dík patří firmě Polyplast, která nám zdarma poskytla 
dostatečné skladovací zázemí ve svých prostorách a není 
nutné tak stavbu zatěžovat dalšími náklady na dočasná 
řešení.  

Výstavba sběrného dvora započne v dubnu po 
velikonočních svátcích a ukončena bude v průběhu června 
letošního roku. Po celou dobu výstavby a dokončovacích 
procesů bude sběrný dvůr provozován v omezeném režimu. 
Z tohoto důvodu bych chtěl vyzvat Vás všechny, kdo budete 
likvidovat a vyvážet do sběrného místa, mějte trpělivost a 
připravte si maximálně vytříděný odpad. Otevírací doba 
sběrného dvora zůstane po dobu výstavby zachována tak jak 
je v současné době, pouze ve ojedinělém případě může dojít 

ke změně, o které budete dopředu informováni v hlášení a 
na webu městyse Boleradice. 

S novým provozem sběrného dvora dojde také ke 
změnám v oblasti vyvážení odpadů v naší obci. Systém, 
který byl nastaven doposud nebylo možné donekonečna 
udržet a provozovat. O legislativních změnách a nařízeních 
evropské komise a vlády ČR se zde rozepisovat nebudu. 
V krátkosti stačí pouze zmínit, že od roku 2024 nebude již 
možné vyvážet na skládky žádný odpad, který je možné 
recyklovat nebo využít energeticky třeba jako palivo ve 
spalovnách. V praxi to bude znamenat podstatné navyšování 
nákladů na svoz, likvidaci, skladování a převoz odpadu. 
Nutno dodat, že v současné době již většina z nás poctivě 
odpad třídí. Plasty, papír, sklo, kartony, textil, elektronika, 
bílá technika, zářivky a žárovky, baterie, oleje, bioodpad, 
nebezpečné odpady. Tyto všechny odpady již třídíme a 
odevzdáváme do kontejnerů nebo jsou sváženy do sběrného 
dvora. Pytlový sběr jistě také přispívá k pohodlnějšímu a 
rozšířenému třídění. V případě bioodpadu i částečně 
likvidujeme prostřednictvím kompostérů. Neustále nám ale 
zůstává ještě značná část odpadů, které musíme vyřešit. 
Objemný odpad jako nábytek, podlahové krytiny, beton, 
cihly, keramika a další odpady jsou v současné době 
vyváženy ze sběrného dvora na skládku do Martinic, kde za 
každou tunu platíme cca 800Kč. Jedná se však o cenu 
sníženou, jelikož je naše životní prostředí touto skládkou 
nepřímo ohrožováno. Pokud srovnáme ceny v jiných 
lokalitách, jsou skoro dvojnásobné. Toto však nepotrvá 
věčně. Skládka v Martinicích je na hraně kapacity a pokud 
pominu následky, které mohou z této ekologické zátěže 
plynout, je možné, že nevystačí ani do roku 2024. Nový a 
prostorný sběrný dvůr je tak logickým krokem, abychom se 
mohli vypořádat s roztříděním dalších druhů odpadů, na 
které již nebylo v poslední době místo.  

K pozitivní změně dojde v rámci otevírací doby 
sběrného dvora. Tento bude otevřen třikrát týdně. Nové 
termíny spolu provozním řádem a dalšími podmínkami 
budou s předstihem doručeny do všech domácností. Věřím, 
že nově vybudovaný sběrný dvůr přinese do budoucna 
ušetřené finanční prostředky a přispěje jistou měrou ke 
zlepšení životního prostředí.  
 

Bohuslav Barek, starosta 

 

 

Třídění odpadu 

 

Třídění odpadu nemá být složité, ale přirozené. 
Toto heslo je více než výstižné a podchycuje podstatu 
třídění. Jsem velice rád, že se většina občanů naší obce 
zapojila a zapojuje do třídění odpadu, který následně končí 
v barevných kontejnerech rozmístěných po obci. Takové 
třídění má smysl a je pro naši obec nejekonomičtější. Proto 
chápu vaše rozhořčení, které slýchám na často přeplněné 
kontejnery, do kterých se již nic nevejde. S tímto problémem 
se snažíme již nějaký čas neúspěšně bojovat. Vedená 
jednání se svozovou společností jsou prozatím neúspěšná 
z důvodu plného využití svozových vozidel a nedostatku 
pracovníků. K tomuto musím bohužel dodat, že i někteří naši 
spoluobčané k této situaci nepřispívají. Neustále opakující se 
nešvar je v nedostatečně rozebraných papírových krabicích 
nebo polystyrénových výlisků vyhozených do kontejneru, na 
který se už těžko vejde dostatečné množství vytříděného 
odpadu z našich domácností. Apeluji proto na vás všechny, 
kteří takto likvidujete odpad. Buďte ohleduplní ke svému 
okolí. Pokud nevíte jak rozebrat krabici nebo přeříznout 
polystyrénový výlisek, či sešlápnout PET lahev, nebo nemáte 
možnost zavést tento odpad do sběrného dvora, využijte 
naši službu odvozu pytlovaného odpadu, kde není problém 
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tyto velké celky umístit před dům a obecní pracovníci si již 
s vaším odpadem poradí.  

Abychom také více přispěli k pohodlnému třídění 
domovního odpadu, máte možnost i v letošním roce zakoupit 
si praktické omyvatelné tašky tří barev na běžně tříděný 
odpad – plast - sklo – papír od společnosti EKO – KOM. 
Tašky lze prakticky spojit suchým zipem a umístit na 
vhodném místě vaší domácnosti. 

 
Tašky na tříděný odpad - ilustrační foto 

 
K dispozici jsou tašky dvou velikostí, malé 25l a 

velké 45l. Každý si tak může pro svoji domácnost vybrat 
velikost, která vyhovuje jeho potřebám třídění. Tašky je 
možné zakoupit na úřadu městyse za dotovanou cenu 20Kč 
za sadu. 

Věříme, že tašky se vejdou do každé domácnosti a 
že s jejich pomocí zlepšíme Váš systém třídění odpadů. 
 

Bohuslav Barek, starosta 

 

Kompostéry 

 

I v letošním roce máte možnost získat zcela zdarma 
nové kompostéry na základě smlouvy o výpůjčce a daru. 
Pro letošní rok jsou podmínky pro získání kompostéru nově 
doplněny o možnost získání i druhého kompostéru do 
domácností, které již jeden kompostér vlastní. Stále také 
platí pětiletá výpůjční doba, na kterou jsou tyto kompostéry 
poskytovány, kdy po uplynutí této doby přecházejí 
kompostéry na základě uzavřené smlouvy do vašeho 
vlastnictví. Po podpisu smlouvy si můžete kompostér v 
rozloženém stavu ihned odvézt nebo na základě domluvy 
máte možnost využít dodání a sestavení kompostéru na vaší 
zahradě. Ke každému výrobku obdržíte návod na sestavení 
a také jak správně kompostovat. 

 

Kompostéry Thermo-King o objemu 900l 

 

 
 

Bohuslav Barek, starosta 

 

Venčení psů 

 
Vážení majitelé psích plemen, opět se na Vás 

obracíme s výzvou k důslednosti v odstraňování psích 
exkrementů po vašich mazlíčcích. I když se situace díky 
vhodně umístěným košům velice zlepšila a každý rok 
přibývají nová místa kde můžete tento odpad zlikvidovat, 
stále se nacházejí lokality, kde je sice koš umístěn, ale 
k likvidaci nedochází. Neustále jsme vyzíváni našimi 
spoluobčany k razantnějším krokům a udělováním pokut. 
Pokud jste ochotni vše dosvědčit pak určitě nic nebrání, aby 
bylo předloženo oznámení přestupkové komisi, která po 
zvážení závažnosti přestupku může pokutu udělit. 
 Realizace ale takových opatření jako je pravidelné 
kontrolování dodržování pořádku městskou policií, nebo 
soukromou agenturou je v našich obecních podmínkách více 
než luxus. I když by takové řešení bylo realizovatelné, 
zatížila by tato služba nepřiměřeně obecní rozpočet. Další 
možností jsou kamerové systémy a fotopasti. Je zde ale na 
místě se zeptat, chceme takové kontroly, která se neobejdou 
bez ztráty soukromí většiny obyvatel na úkor několika 
nesoudných občanů? Nebylo by lepší apelovat na ty, které 
vidíte, aby si po svém psovi uklidili a odnesli odpad do 
nedalekého koše. Ano ovšem, jsou i případy, kdy by se 
takové jednání nemuselo obejít bez komplikací. V těchto 
ojedinělých případech je skutečně potřeba co nejdříve 
nahlásit přestupek na obecním úřadě, abychom mohli 
podniknout patřičné kroky. Věřím ale, že tyto zjištění jsou 
opravdu ojedinělé a ve většině případů se jedná o 
nedůslednost a lenivost několika málo majitelů, kterým 
nezáleží na čistotě vašeho okolí. Proto vyzíváme všechny, 
kteří si takto počínají, nebuďte neohleduplní a zamyslete se, 
jak by se Vám líbilo mít psí výkaly před vaším prahem!             
 

 
(Ilustrační foto) 

 
Úřad městyse Boleradice 

 

Upozornění 

 
Poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu 
(popelnice), za psa a pronájem pozemků jsou vybírány na 
Úřadu městyse nebo je lze uhradit na účet městyse číslo: 
109024292/0300, variabilní symbol: číslo domu. Výše 
poplatku za sběr a svoz odpadu je ve stejné výši, jako v 
loňském roce: 500,- Kč za osobu 300,- Kč za děti, které 
dovrší v daném roce 6 let a osoby samostatně žijící starší 70 
let. Splatnost poplatků je do 30. 6. 2018. 
 

Účetní Gabriela Praxová 

 

http://www.libhost.cz/userdata/articles/209/trideni-odpadu-v-olomouckem-kraji-podpori-barevne-tasky.jpg
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Setkání se seniory 

 
Rada městyse si Vás dovoluje pozvat na 

každoroční „Setkání se seniory“, které se uskuteční v sále 
městyse Boleradice v pátek 13. dubna 2018 od 13.00 hod. 
Součástí programu bude vystoupení ZŠ a MŠ Boleradice a 
beseda s pozvanými hosty. K poslechu nám zahraje tak jako 
loni pan Libor Sadílek s Bořetic. 

 

 
 

Rada městyse 

 

Z matriky 

 

K 1. lednu 2017 měly Boleradice celkem 885 
obyvatel.  
 
V roce 2017: 
 
 - narodilo se 12 dětí  
 - přihlásilo se 29 občanů 
 - odhlásilo se 18 občanů 
 - zemřelo 11 občanů 
 
 31. 12. 2017 - 897 občanů 
 

Matrikářka Eva Glozová 

 

 

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva 
městyse Boleradice konaného dne 1. 2. 

2018 

 

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 kontrolního  

- zprávu Výboru finančního  

- zprávu o výsledku inventarizace za rok 2017  
 
schvaluje:  

 
- program dnešního zasedání ZM  

- ověřovatele zápisu: Jan Koráb, Stanislav Omasta  

- rozpočtová opatření č. 9 a 10/2017, která provedla RM  

- rozpočet městyse Boleradice na rok 2018 a to jako 
vyrovnaný s částkami: příjmy 14.261.400,-; financování 
2.988.800,-; výdaje 17.250.200,- Kč  

- neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a 
MŠ Boleradice na r. 2018 ve výši Kč 1.300.000,-  

- přidělení dotací na r. 2018 spolkům a organizacím dle 
přílohy, která je součástí zápisu  

- střednědobý výhled rozpočtu městyse Boleradice na r. 
2019-2022  

- vyřazení nepotřebného majetku dle přílohy, která je 
součástí zápisu  

- program rozvoje městyse Boleradice na období 2018-2023  

- dokument "Místní akční plán vzdělávání do roku 2023 pro 
ORP Hustopeče", zpracovaný v rámci projektu Místní akční 
plán vzdělávání na území ORP Hustopeče, registrační číslo 
projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0002999  

- prodej pozemku p.č. 4045/142 o výměře 12 m2 v k.ú. 
Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 
Boleradice, dle GP č. 797-16/2017, za cenu 40 Kč/m2 …  

- prodej pozemků p.č.st.657 o výměře 12 m2 za cenu 50 
Kč/m2 a parc.č. 293/109 o výměře 113 m2 za cenu 40 
Kč/m2 vše v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník 
Městys Boleradice, dle GP č. 800-34/2017, …  

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

- záměr na prodej pozemku p.č. 4046/25 v k.ú. Boleradice 
zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu  

- záměr na prodej části pozemku p.č. 3483/1 v k.ú. 
Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu  
 
volí:  
 
- návrhovou komisi ve složení: Jiří Machač, Ing. Radim 
Vintrlík, Ing. Jiří Zajíc  
 
pověřuje:  
 
- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 
4045/142 o výměře 12 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 
10001, dle GP č. 797-16/2017 …  

- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemků 
p.č.st. 657 o výměře 12m2 a parc.č. 293/109 o výměře 113 
m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001, dle GP č. 800-
34/2017, …  
 
 
ukládá:  
 
- starostovi – vyvěsit záměr na směnu části pozemku p.č. 
4045/131 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 dle 
přílohy zápisu  

- starostovi – vyvěsit záměr na prodej pozemku p.č. 4046/25 
v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu  

- starostovi – vyvěsit záměr na prodej části pozemku p.č. 
3483/1 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy 
zápisu  
 
 
stanoví:  
 
- předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva městyse 
na 26.4.2018 ve 20,00 hod.  

 
Zastupitelstvo obce 
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Tříkrálová sbírka 2018 

 

V neděli 7. ledna proběhla v naší obci Tříkrálová 
sbírka. V letošním roce se podařilo vytvořit v naší obci pět 
skupinek koledníků, kteří prosili o finanční dar na pomoc pro 
potřebné. Vedle zkušených koledníků (někteří koledovali 
v naší obci poprvé v roce 2013, tehdy jsme měli jen 2 
skupinky), bylo několik těch úplně nejmenších, kteří letos šli 
poprvé a koledovali se stejným nasazením. Jak je vidět na 
fotografii, v Boleradicích jsme měli letos téměř 20 
královských veličenstev. A to je taky nový rekord. 

Letošní počasí k nám bylo shovívavé a dárci štědří. 
Do 18. ročníku této největší dobrovolnické sbírky se 

zapojilo v celé ČR více než 60 tisíc koledníků a 
dobrovolníků, na území brněnské diecéze to bylo 15 tisíc. 
Bylo rozpečetěno celkem 22.795 pokladniček, v Brněnské 
diecézi to bylo 4.911, v Boleradicích 5 pokladniček. 

Darované peníze pomohou lidem v sociální nouzi, 
matkách s dětmi, které se ocitly v tísni, seniorům, lidem 
s postižením a vážně nemocným. Jen malá část výtěžku 
bude využita na humanitární pomoc v zahraničí. 

Tříkrálová sbírka otevírá lidská srdce, vítězí nad 
lhostejností k neštěstí jiných lidí a dává zapomenout na 
současný konzumní styl života. A tak plní tři hlavní úkoly: 
předání požehnání domácnostem, osvětu a výchovu 
veřejností k sociálnímu cítění. A výtěžek, který čím je vyšší, 
tím více a lépe může Charita pomáhat.  

Níže je uvedeno jen několik údajů z letošní sbírky. 
Výsledky v jednotlivých diecézích, charitách a obcích jsou 
na: www.charita.cz 

 

- v Boleradicích jsme vykoledovali 32.646,- Kč 
- v oblastní charitě Břeclav to bylo 2.946. 093,-Kč 
- v brněnské diecézi to bylo celkem 26.171.154,- Kč 
- v celé České republice rekordních 114.083.868,-        
  Kč (vč. výnosu DMS, ke dni 31. 01. 2017) 

 
Děkujeme všem, kteří přispěli do pokladniček na 

podporu poskytování charitních služeb. 
 
Poděkování patří také koledníkům, kteří s velkým 

nasazením a nadšením koledovali, dále všem dospělým, 
kteří zajistili kostýmy a koledníky doprovázeli, za jejich čas 
věnovaný dobré věci. 

 

 
 

 

 

 
 

Marie Klimešová,  
asistent Tříkrálové sbírky v Boleradicích 

 

 
 

Škola 
 

 

Zprávičky z naší školičky 
 

První měsíce v novém roce 2018 nám rychle 
uběhly. V lednu jsme si zazpívali a zatančili na rockovém 
koncertě. Proběhla přednáška „Prevence řečových vad – kdy 
k logopedovi“. Přednášel primář z kliniky LOGO PhDr. Petr 
Staníček, bohužel účast ze strany rodičů byla velmi nízká, i 
když dříve projevili o tuto přednášku zájem. Přednáška byla 
přitom kvalitní a přínosná. Únor byl ve znamení 
masopustních příprav a Olympiády, zakončený maškarním 
karnevalem. Chceme moc poděkovat všem rodičům, kteří se 
s námi vydali na masopustní obchůzku. Co nás čeká a 
nemine? Preventivní screeningové vyšetření zraku dětí, 
spaní ve školce, Morena, příprava na Velikonoce a už se 
těšíme na jaro.  
 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.charita.cz/
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Kolektiv MŠ 
 

Naši plavci 
 

V tomto školním roce jezdili žáci 2. + 3. ročníku opět 
na plaveckou výuku do Hustopečí. Po celou dobu, kdy škola 
pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu 
Tvořivá škola Boleradice, jsme měli plavání zařazeno do 
obsahu povinného učiva. Nebyla to ovšem povinnost pro 
všechny školy. Teprve v loňském roce rozhodlo MŠMT, že 
plavat se musí naučit všichni žáci našich škol a změnilo 
podmínky tohoto předmětu. Nyní je situace nastavena tak, 
že každá škola dostane peníze na dopravu, pokud si o ně 
požádá a zajistí si sama vlastního dopravce. Finance na 
dopravu počítá ministerstvo podle najetých kilometrů a 
vlastního sazebníku, takže případný rozdíl škola buď vrátí, 
nebo ho musí rodiče doplatit. Výuku plavání a pronájem 
bazénu potom dle zákona hradí zřizovatel. Pro žáky je výuka 
povinná, jsou omluveni pouze ti, kteří mají doporučení 
lékaře. I ti však musí výuku absolvovat na místě a sledovat 
alespoň teoreticky.  

Plavecká výuky pro většinu žáků znamenala 
překonat strach z hloubky, ponořit se pod vodu a naučit se 
správně dýchat. Splývání a nakonec i základy plavecké 
techniky zvládly všechny děti. Přeplavaly bazén a získaly 
plavecký diplom. Žákyně Eva Thompsonová byla navržena 
na účast v plaveckých závodech škol.  

 
Milena Emmerová 

 

 

Vostatky 

Pojďte s námi na VOSTATKY, napsaly děti na 
plakát a pozvaly na masopustní obchůzku Boleradicemi.  

 
V  neděli 11. Února 2018 v půl jedenácté dopoledne 

se sešli před budovou školy děti, rodiče a příznivci školy, 
zaměstnanci, kočí pan Kilián s párem krásných koní a pan 
Buchta harmonikář z Velkých Pavlovic. 

Krásné tradiční masky, písničky a říkadla si děti i 
dospělí připravili. Občané Boleradic nám nachystali dobrůtky 
- domácí vdolečky, boží milosti, koláčky, ale také přidali 
špíček na šavli a vajíčka do košíku. Počasí bylo přívětivé a 
v poledne se na nás podívalo i sluníčko. 

 V pondělí jsme v tradicích pokračovali, ve školní 
družině jsme si udělali „špíček s vajíčkama“, pochovali kytaru 
a pochutnali si na dobrůtkách, které jsme dostali. Zábavné 
odpoledne a následný smuteční průvod ukončil dobu 
Masopustu a začne období Půstu. 

Byl to již 20. školní masopustní průvod, k tomuto 
výročí jsme si udělali radost a za vykoledované peníze jsme 
si zakoupili nový a velice krásná vozembouch. V udržování 
tradic budeme dále pokračovat a v průběhu března vyrobíme 
Morenu a vyneseme ji utopit do rybníka, aby nás už zima 
opustila a vrátilo se krásné jaro. Na cestu zpět si přineseme 
„létéčka“, jsou to větvičky ozdobené mašličkami na přivítání 
slunečných dnů. 
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Miroslava Vavriková, vychovatelka školní družiny 

 

Lyžařský výcvikový kurz - Němčičky 

 

Po roce se znovu děti naší školy zúčastnily 
lyžařského kurzu, který probíhal opět v Němčičkách. 
Kurz probíhal v období od 19. 2. do 23. 2. 2018. Společně s 
námi na svah dojížděly děti z Křepic. 

Každý den probíhala pod vedením instruktorů 
náročná výuka, která vyvrcholila pátečním závodem ve 
slalomu. Děti se hodně snažily a bylo poznat, že je lyžování 
baví, i když na ně občas padala únava. 

Závěrečný slalom, tedy soutěžní den, prověřil, jak 
jsou na tom malí závodníci a podle naměřených časů těm 
nejlepším byl předán diplom a medaile. Soutěžilo se v 
kategorii 1. třída, 2. a 3. třída a 4. a 5. třída. Po skončení 
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závodů jsme postupně uklidili prostory, kde jsme se 
převlékali a odjížděli do školy zpět. 

Počasí i nálada nám všem vyšly na výbornou a tak 
se těšíme na příští lyžování. 
 

 
 

 
 

 
 
 
Výsledky v soutěži – SLALOM: 
  
1. třída  
Dívky -  1. Zemánková Anežka 

 2. Majerová Kateřina,  
 3. Palánová Dominika 

Chlapci –1.  Frídl Josef 
  2. Puček Samuel 
  3. neobsazeno 

 
2. - 3. Třída 
Dívky –  1. Rosívalová Aneta 

2. Kočí Gabriela 
3. Čermáková Mariana 

Chlapci – neobsazeno 
 

4. - 5. Třída 
Dívky –  1. Korábová Amálie 

2. Thompsonová Paris 
3. Jamborová Kristýna 

Chlapci – 1. Brablík Petr 
  2. Stehlík Václav 
  3. Barek Lukáš 
 

Petr Chalupný 

 

Škola se připravuje na nový rok 

 
V naší škole se stále něco děje. Žáci sem chodí 

rádi, odcházejí většinou vesele a s novými zážitky. Také 
zaměstnanci chodí za dětmi rádi, jejich práce je baví a 
mnohdy naplňuje. Mezi sebou máme výborné, dá se říci, že 
kamarádské vztahy. Proto můžeme případné problémy řešit 
bez emocí. Když se totiž atmosféra školy nevydaří, hned to 
děti zaregistrují a necítí se dobře.  

Plánování a přípravy na rok 2018 začaly již na 
podzim, kdy jsme připravovali návrh rozpočtu na další 3 roky. 
Museli jsme si ujasnit, které věci je nutno a které záhodno ve 
škole udělat. Podle toho jsme hledali a počítali, kolik peněz 
bychom od zřizovatele potřebovali.  

Pro většinu veřejnosti není jasné, jak je školství 
financováno. Velkou většinu platů všech zaměstnanců 
uhradí ministerstvo školství, pouze pokud je dětí málo a 
peněz nedostatek, přispívá zřizovatel i na platy. Náš 
zřizovatel městys Boleradice přispívá na část platu učitelky, 
abychom mohli učit prvňáčky odděleně, i když podle počtu 
dětí bychom je museli spojovat.  

Další peníze na provoz školy hradí zřizovatel. Jsou 
to peníze na běžný provoz, opravy, revize, na nákup 
vybavení a údržbu svěřeného majetku. Každý, kdo školu 
navštíví, může hned porovnat, co se za uplynulé roky 
změnilo, jak se vybavení školy zlepšilo. Škola je budova 
historická, je třeba o ni pečovat a stále průběžně připravovat 
opravy, které jí zajistí funkčnost. Proto téměř každý rok 
obnovíme část vybavení školy. Náš plán na opravu střešních 
prostor zatím neprošel – zřizovatel jej podpořil, ale nezískali 
jsme dotaci. Možná se to podaří letos.  

Jsme hodně hrdí na naši ukázkovou školní přírodní 
zahradu. Hospodaříme na ní přírodním, ekologických 
způsobem, jak je popsáno na informační tabuli u silnice 
vedle školy. Zapojujeme se do projektů, které přinášejí škole 
publicitu, další vybavení zahrady a které navíc proškolují 
zaměstnance v možnostech využívání. Na zahradě se dobře 
hraje, odpočívá a také učí – to se pomalu stává součástí 
naší výuky a plánujeme ve venkovním vyučování 
pokračovat. V době, kdy většina dětí zná květiny a zvířata 
pouze z internetu či učebnice, naši žáci mohou přírodní děje 
pozorovat přímo. K tomu potřebují jediné – aby se správně a 
vhodně oblékli, což je dovednost, kterou pomalu ztrácíme. 
Nejen děti, ale i učitelé, kteří často dojíždějí auty, ráno ve 
spěchu nevystihnou správné oblečení a pak se zlobí sami na 
sebe. Vždycky si pak řekneme, že příště musíme být 
chytřejší a opatrnější. Ale ruku na srdce, takovéto situace 
prožívali lidé před lety zcela běžně, získávali tím 
nepředatelné zkušenosti i jistou otužilost, houževnatost.  

Na školní zahradu chceme veřejnost pozvat v rámci 
venkovní slavnosti, která proběhne 14. 6. Zahradu bychom 
rádi vybavili meteorologickou stanicí pro žáky 1.stupně. 
Přejeme si také hudební prvky do zahrady. Tyto naše plány 
závisí na získání dotací z projektů MŠMT.  

Další dotace do vzdělávání se plánují hlavně pro 
oblasti mimoškolních aktivit žáků, speciální pedagogiku a 
inkluzi, pak také pro rozvíjení gramotnosti žáků – jazykové, 
matematické, přírodovědné. Peníze, které škola takto získá, 
musí převážně čerpat na vzdělávání učitelů a mzdy 
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vedoucích kroužků, když se podaří ušetřit, může nakoupit 
vybavení učeben.  

Na jaře se pokusíme obhájit titul Ekoškola. Náš 
Ekotým i ostatní žáci se připravují na návštěvu auditorů ze 
sdružení Tereza Praha, kteří tento mezinárodní projekt 
zaštiťují.  

Od nového roku pracuje ve škole školská rada 
v novém složení: zástupce zřizovatele paní Olga Reiterová, 
zástupce rodičů paní Hana Lindušková, zástupce pedagogů 
pan Petr Chalupný. Školská rada se věnuje především 
provozním starostem, které trápí některé z rodičů, zabývá se 
školním řádem a vzdělávacím programem školy. Za úkol si 
vzala komunikaci mezi školou a rodiči, momentálně 
připravujeme dotazníkové šetření ke školnímu stravování. 
Paní ředitelka spolupracovala s paní Linduškovou i na 
přípravě exkurze do Mendelovy univerzity v Brně 

 
 

Milena Emmerová 

 
 

 

Termín zápisů do školy a školky 
 

9. 4. v 16.00 
 

zápis do 1. ročníku Základní školy Boleradice 
 

10. 5. od 15.30 
 

zápis do Mateřské školy Boleradice 

Další informace budou zveřejněny 
na www.skolaboleradice.cz 

 

 

Tandemová výuka:  
Detektivní kanceláře 

 
V rámci projektu Šablony pro ZŠ a MŠ Boleradice 

probíhá v naší škole tandemová výuka. Jedná se o 
vyučování, na jehož přípravě a realizaci se podílí tým učitelů. 
Mohou to být kolegové ze školy, ale i jen jeden učitel a druhý 
student pedagogické fakulty. U nás se v loni i letos navzájem 
podporují paní učitelky Veronika Kokešová a Kamila 
Sýkorová. Přečtěte si, co pro žáky připravily.  

Děti 2. a 3. třídy společně odhalily záhadu 
ztracených součástek do telefonu. Od listopadu až do února 
pomáhaly panu prezidentovi s nálezem jednotlivých součástí 
důležitého telefonu. Nejprve je pan prezident v dopise 
požádal, aby utvořily detektivní kanceláře, v kterých budou 
pátrat po ztracených součástkách. Týmy s názvy: Čtyři 
vyšetřovací mušle, Lego pumy, Snížci a Směrová růžice se 
postupně vydávaly do cizích zemí (Jižní Korea, Kongo, 
Japonsko). Pomocí metod kritického myšlení přicházely na 
globální souvislosti, psaly dopisy, luštily indicie, orientovaly 
se na mapě, spolupracovaly s Interpolem, rýsovaly plánky, 
tvořily konstrukce, a postupně získávaly všechny součástky 
ke ztracenému mobilu. Pan prezident byl tak vděčný, že jim 
poslal diplomy i sladké odměny.  

Výuka motivovaná příběhem, záhadou a hledáním 
indicií k jejímu vyřešení žáky bavila. Rozvíjeli důležité životní 
dovednosti, ale také procvičovali základní učivo z češtiny, 
matematiky, vlastivědy, geometrie. Zhodnocení práce využijí 
učitelé pro další výuku.  

 
Milena Emmerová 

 

 
 

OS Nedánov 
 

 

Mikulášská diskotéka 2017 

Občanské sdružení Nedánov pořádalo v pondělí 
4.prosince pro všechny děti v sále městyse Mikulášskou 
diskotéku. 

Celou diskotékou a připravenými soutěžemi nás 
provázela šikovná andělka. Jakmile se děti trochu 
vydováděly, přišli nás navštívit divocí čerti a hodný Mikuláš s 
andělem, který dětem rozdal balíčky plné dobrot. Někteří 
zlobílci našli v balíčku také brambory a uhlí. 
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Dětský maškarní karneval 

 
Příjemné odpoledne plné zábavy si mohli užít 

všichni návštěvníci na dětském maškarním karnevale, který 
se konal v neděli 25.února 2018 v prostorách Boleradického 
sálu. O zábavu protkanou soutěžením se i v letošním roce 
postaralo Pohádkové divadlo Sandry Riedlové. Závěr potom 
patřil tombole, kterou věnovali štědří sponzoři z řad firem, 
spolků i rodičů. Za tuto tombolu jménem všech výherců 
velice děkujeme a těšíme se opět na viděnou. 
 

 
 
Fotky z akce je možné si prohlédnou v naší galerii 

na stránkách https://www.rajce.idnes.cz/  
 

Za OS Nedánov, Bohuslav Barek 

 
Letní dětský tábor 2018 

 

V letošním roce připravuje OS Nedánov pro děti z 
Boleradic a okolí letní dětský tábor, který se bude konat v 
termínu 12. - 19. srpna. Navštívíme junáckou táborovou 
základnu Pozďatín, která se nachází u stejnojmenné obci 
ležící mezi Náměští nad Oslavou a Třebíčí. 

 

 

 
Název letošního tábora zní: 
    

PATÁLIJE ZA DUBEM 
 

Bližší informace o táboře a přihlášky můžete získat u: 
 
p. Bohuslava Barka, Boleradice 323  
tel. 776 309 436 
e-mail: os.nedanov@seznam.cz 
 
Cena letního dětského tábora pro letošní rok: 
- cena pro dítě základní 3.200Kč 
- cena pro dítě občana Boleradic   3.000Kč 
- cena pro dítě člena OS Nedánov 2.700Kč 

 

Malovaný svět 

 
Dne 19. 5. 2018 v 15:30 pořádá OS Nedánov v ulici 

Kloboucká v Boleradicích soutěž v malování křídami na 
silnici s názvem Malovaný svět. 

 
Jitka Zoubková 

 

 

 
 

Divadlo 
 

 

 

Výběr divadelních lahůdek v místním 
divadle 

 
Aneb Pro každého něco 

 
Pro milovníky komedií: 

 
Jeppe z vršku, komedie, kterou napsal dramatik 

norského původu Ludvig Holberg v roce 1722 je variací na 
téma staré dánské komedie. Jde o příběh dobráckého a 
ženou peskovaného sedláka, na jehož účet si krutě zažertují 
tři urození páni. Udělají z něj přes noc vládce panství a pak 
se touto kamufláží baví a sledují, jaká proměna se v 
Jeppem, jenž začíná s pocitem náhle nabyté moci „růst“, 
odehrává. O to tvrdší je Jeppeho procitnutí a návrat k realitě. 
Divadelní soubor FOOR Hustopeče uvede v sobotu 17. 
března v 19,30 hod. 
 
Pro děti: 
 

Skřítkosnění  - pohádka napsaná 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. 
Uvede DS E. Vojana Brněnec v neděli 18. března v 15 
hod. 

 
Pro milovníky ztřeštěných komedií: 

 
Vražda sexem je skvěle napsaná anglická komedie o 

muži, jenž nemůže najít sám sebe a jeho praktické ženě, na 
které je tím pádem zabezpečení domácnosti.  
Bernie se rozhodl skončit se  zaměstnáním a věnovat se 
umění, jehož jediným produktem je ale zatím pouze 
nepovedený autoportrét. Jeho žena, lékařka Nikol, zase 
musí kvůli rekonstrukci  přestěhovat svou ordinaci domů. V 
domě žije i popletená a krátkozraká teta, do toho všeho ještě 
přijde hysterická a dotěrná pacientka žádat Nikol, svoji 
lékařku, aby mohla porodit své již sedmé dítě v provizorní 
ordinaci do vany. Kromě hrozícího porodu se postavy musí 
vypořádat i s ukrytím mrtvoly a nečekanou návštěvou 
milenky. Z dosud klidného domu je blázinec.   

V pátek 13. dubna v 19,30 hod. uvede DS Karla 
Čapka Děčín 
 
Pro pamětníky: 

 
Breviár teciny Franciny je hra napsaná podle 

skutečných příběhů lidí v letech 1944 – 45, kteří zažili 
přechod fronty vesnicí Zohor, která leží na slovenském 
Záhoří v okrese Malacky.  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludvig_Holberg
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Z programu představení: 
„Píše sa rok 1944 a do dediny Tŕsci (Zohor) sa po 10 

rokoch vracia Francina z USA. V dedine hliadkujú nemeckí 
vojaci na čele s poručíkom Hansom Schneiderom. Každú 
chvíľu sa blíži očakávaný prechod frontu. Francina sa 
šťastlivo stretáva so svojou milovanou sestrou a dozvedá sa 
o osude celej rodiny. Plná emócii je zasiahnutá šípom lásky, 
ktorá si nevyberá ani čas ani vek. Pred nami sa rozvinie 
príbeh čistej lásky medzi Francinou a poručíkom Hansom 
Schneiderom…” 

Hra v záhoráckém nářečí je doplněna oblíbenými 
lidovými písněmi ze Záhoří. 

Uvede Divadlo Šáchor ze Zohora v sobotu 14. 
dubna v 19,30 hod. 

 
 
 

Pro romantiky: 
 

Sen noci svatojánské patří nesporně mezi 
nejkrásnější a diváky nejoblíbenější Shakespearovy 
komedie. Tento kouzelný příběh by se nejspíš nikdy nestal, 
nebýt jedné čarovné noci, která všechny bytosti pojí, 
rozděluje a znovu svádí dohromady. Dva páry poblázněných 
milenců, král Théseus a krásná Hippolyta, král s královnou 
elfů, všudypřítomný Puk nebo skupinka řemeslníků, kteří 
musí přes noc secvičit „krutěkrvavou komedii k pláči“ o 
osudové lásce. Ti všichni se stávají součástí magické letní 
noci, během níž je vše dovoleno a stát se může cokoliv… 
Snová hra se šťastným koncem, plná kouzelné atmosféry, ve 
které se skutečně budete cítit jako v pohádce.  
V sobotu 12. května v 19,30 hod. DS Jiráskova divadla 
Hronov. 
 
Pro milovníky muzikálů: 

 
Balada pro banditu je 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. 

Dnes již legendární muzikál, jehož mnohé písně 
zlidověly, napsal Milan Uhde na motivy románu Ivana 
Olbrachta Nikola Šuhaj loupežník. Společně s hudebním 
skladatelem Milošem Štědroněm vytvořili dílo trvalé hodnoty, 
které poprvé spatřilo světlo světa v brněnském Divadle na 
provázku v roce 1975 a o tři toky později bylo také 
zfilmováno. 
V našem divadle uvede v sobotu 19. května v 19,30 hod. 
DS J. Voskovce Sázava. 
 
Pro děti: 

 
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. 

V neděli 20. května v 15 hod. uvede DS Říše loutek 
Kroměříž 

 

Vstupenky na uvedená představení je možné 
zakoupit v pokladně divadla každý pátek od 18 do 

19 hodin. 
Úplný program divadla najdete na: 

www.boleradice-divadlo.cz 
 

Iva Kahounová 
 

 
V neděli 6. května přivítáme Spejbla, Hurvínka i Bábinku 

s Máničkou v představení Hurvínkovo dobrodružství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Orel 
 

 
Orel jednota Boleradice pořádá ve dnech  

20. – 22. 4. 2018 Divadelní dílnu. 
 

Jedná se divadelní seminář určený dětem  
a mládeži od 10 – 18 let. 

 
Jestli chcete zažit, co jste ještě nezažili, podívat se na prkna, 
co znamenají svět, máte chuť a talent se předvádět, chcete 

poznat nové kamarády, pak určitě přijďte. 
 

Začínáme: v pátek 20. 4. od 17 hod  
v budově divadla Boleradice 

 
Končíme: v neděle 22. 4. společným  

obědem /kolem 13 hod/ 
Součástí bude i divadelní představení  
dětského souboru Blažena z Blažovic, 
veselý horor Strašidlo Cantervillské. 

 
Bližší informace a přihlášky  

na tel. č. 732 573 376. 

 
 

http://www.boleradice-divadlo.cz/
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Zahrádkáři 
 

 

Zahrádkáři informují 

Letošní únor byl pro zahrádkáře významný. 12. února, ale 
roku 1963, je totiž datum vzniku této organizace. A tak na 
Výroční členské schůzi, která se konala 22. února 2018, 
jsme si tuto velkou událost připomněli. Slavíme tedy 
 

55. výročí založení 
 

ČZS v BOLERADICÍCH 
 

Akce, které jsme si na tento rok naplánovali, se ponesou v 
duchu tohoto výročí a vyvrcholí podzimní VÝSTAVOU 
OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN, která se uskuteční v neděli 
23. září 2018 v sále Městyse. 
 

 
 
Plán činnosti máme následující: 
 
- ZÁJEZD NA FLORU OLOMOUC -  28. dubna 2018 
- pokračování v květinové výzdobě mostu 
- SUŠENÍ a MOŠTOVÁNÍ OVOCE ve zpracovně 
- místní VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN  - 23. září 
2018 
- Adventní přátelské posezení pro členy 
 
Zájemci o zájezd se budou moci přihlásit dle hlášení a 
vývěsky. Budeme doufat, že letošní počasí bude přívětivé 
přírodě a hlavně ovocným stromům, aby bylo co sušit a 
moštovat. Naše zpracovna a pan správce Šiller bude pro vás 
připraven. A věříme, že se spolu s námi zapojíte do příprav 
podzimní výstavy, protože bez vás by to nebylo ono a 
společně si uděláme pěknou podzimní neděli. Chtěl bych se 
s vámi ještě podělit o jednu pěknou a milou informaci, a sice 
že na VČS byla předána dlouholetým členkám svazová 
ocenění: 
 
- diplom Čestné uznání Republikové rady ČZS paní Aloisii 
Bučkové a Marii Horákové za zásluhy o rozvoj svazu 
 
- diplom Čestné uznání ČZS Boleradice paní Marii 
Sedláčkové při příležitosti životního jubilea za dlouholetou 
obětavou práci pro organizaci a svaz.  
 
Tímto jim ještě jednou děkuji a srdečně blahopřejeme. 

 
Za výbor ČZS předseda Pavel Kabela 

 

 
 

Historie 
 

 

Z naší hudební minulosti 

Nejsem muzikant, nemám hudební vzdělání, 
ale hudba mne přitahuje a ovlivňuje, některé skladby 
mne silně uchvacují a unáší, ať se jedná o lidovou 
muziku, zejména lidové písně, stejně tak klasická díla 
slavných mistrů. 

Snad proto jsem nebyl nevšímavý k tomu, jak 
v tom směru bylo v Boleradicích, kdo, kdy a jak muziku 
provozoval, jí se věnoval. V podvědomí jsem tušil cosi 
zajímavého, až nevšedního v hudebním dění u nás, 
proto jsem se o ně zajímal, sbíral údaje, pátral po 
maličkostech, vzpomínkách a z těchto střípků tvořil 
jakousi mozaiku a představu o našem hudebním dění. 
Tak dospěl k závěru, který nemusí být ten nej, ani 
jediný a konečný, ale z něhož se může vycházet a na 
něm stavět. Zjistil jsem několik zásadních faktů, jak to 
s hudbou u nás bylo, co bylo důležité. Pro mnohé se to 
bude zdát nepravděpodobné a nepodstatné, až 
zbytečné, ale hudba v každém z nás, více či méně, 
zanechává nějaké stopy. 

Nedávno jsem ve svých mrštíkovských 
materiálech narazil na studii o vztahu Leoše Janáčka 
k Mrštíkům. V ní autor Jan Racek, přední moravský 
muzikolog uvádí, že na konci 18. a počátku 19. století 
u nás působili dva kantoři – učitelé, kteří zde rozvíjeli 
bohatý hudební život. Samozřejmě, že především to 
byla církevní hudba, tedy na kůru, neboť v té době 
jejich hlavní povinnost, ale vzhledem k jejich bídnému 
hmotnému zabezpečení si museli vydělávat i hudbou 
světskou, nejvíce na tancovačkách a svatbách. Jak 
jsem se přesvědčil, Jan Racek byl osobností 
evropského formátu, proto by si nedovolil jen nějaké 
plácnutí, které by nemělo svoji opodstatněnost na 
základě ověřených faktů. Cituji z jeho vyjádření. „Stará 
poleradická škola měla velkou hudební tradici sahající 
hluboko do 18. Století, žila tam generace kantorů 
hudebníků. Podařilo se mi doložit, že již v roce 1817 
tam působili kantoři – muzikanti A. Reiner a R. Stokl.“ 
Proto jsem začal pátrat ve snaze zjistit nějaké 
podrobnosti o jejich životě, především hudebním 
působení. Je to však velmi obtížná, až detektivní 
práce, vyžadující hodně času a prostředků při hledání 
v archivech a knihovnách, což je pro mne těžko 
dostupné a bude zdlouhavé. 

Je proto nutné vycházet z reálií, které jsou 
známé a nezvratné. Jedna z nich je skutečnost, že 
dlouhou dobu měli patronaci nad naší farností brněnští 
jezuité, kteří se hudbě věnovali velice intenzivně, proto 
mohli pro naši školu dosazovat kantory, zdatné 
hudebníky, což přežívalo i po zrušení jejich řádu, čímž 
vytvářeli podmínky pro provozování náročné a 
slavnostní hudby, nazývané figurální. Ta provázela 
obřady, zejména mše, až do 80. let 19. století, kdy 
byla nahrazena sborovým zpěvem. Zavedla to tak 
Cecilská reforma, která se k nám rozšířila z Německa, 
nazvaná dle sv. Cecilie, patronky muzikantů. 

Figurální hudba vyžadovala dobré hráče na 
různé nástroje i vyspělé zpěváky – sólisty, proto si ji 
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mohly dovolit větší obce, které měly dostatek 
prostředků na vytvoření alespoň malých orchestrů. Jan 
Racek uvádí, že u nás i později působili dobří 
muzikanti – kantoři, např. generace Stikarovských. 
Obřady začínaly úvodní intrádou, což byla krátká 
slavnostní fanfára, v níž hrály zejména trubky a kotle, 
tedy velké bubny, zvané tympány. O tom, že se u nás 
tato náročná figurální hudba provozovala, dosvědčuje 
druhá průkazná skutečnost, a to tyto kotle, odložené 
na půdě kostela do konce 80. let 19. století. To 
dosvědčil ve svých písemných vzpomínkách pan Josef 
Machač, dlouholetý kostelník. Taková hudba byla sice 
dost hlučná, ale melodická a slavnostní, proto velice 
oblíbená a vyžadovala dobrou souhru, tedy i zdatné 
účinkující. Její oblibu dosvědčuje veliké množství 
skladeb jak kantorských, tak z pera známých 
skladatelů, z nichž nejslavnější a nejoblíbenější je 
Jakub Jan Ryba a jeho Česká mše vánoční „Hej 
mistře“. Ta se stala symbolem našich českých Vánoc a 
dnes se provozuje téměř po celém světě. 

Tuto orchestrální hudbu vytlačila tedy Cecilská 
reforma a na Moravu dorazila kolem let 1875. Jejím 
záměrem měl být návrat k původnímu církevnímu 
zpěvu, zvanému gregoriánský. Proto vznikaly pěvecké 
sbory nazývané Cyrilské jednoty. U nás takovou založil 
farář Filip Toufar 18. 2. 1885. Ten ve svém 
zakládajícím proslovu zdůvodnil, proč dochází k jejímu 
vzniku a to takto: „Nebyla to nějaká moje osobní 
choutka, nýbrž plním rozkaz církevních hodnostářů, 
kteří dosavadní hudbu považovali za nedůstojnou, jako 
taneční, k níž byli zváni různí umělci i židé, a lidé 
nechodili do kostela ze zbožnosti, ale jako na koncerty. 
Říkali, nám se to líbí, jsme na to zvyklí, jinou jsme 
neznali.“ V této souvislosti nutné zdůraznit, že většina 
lidí neměla možnost slyšet tu živou, slavnostní, 
vznešenou a nádhernou hudbu nikde jinde, poněvadž 
žádné reprodukční prostředky neexistovaly, zejména 
její kvalitní nahrávky. A v té podobě se na ni mohli 
podílet, tak najít k ní niterní vztah. 

Dále farář Toufar ve své úvodní řeči si 
stěžoval: „nebylo lehké a jednoduché vycvičit zpěváky, 
naučit je noty a číst latinské texty, tedy založit sbor a 
přesvědčit členy, získat příznivce, zejména štědré 
dárce na zakoupení potřebných not.“ A to vše záviselo 
jen na něm, proto bylo pro něho štěstím, znalost, chuť 
a trpělivost a na počátku našel i potřebné mecenáše, 
konkrétně tři zakládající členy – Josefy – Hajátka, 
Stehlíka i Ostřížka, kteří složili každý 5 zlatých (v té 
době slušnou cenu a kteří mimo toho i ročně přispívali 
1 zlatkou. Normální členové platili ročně 60 krejcarů. 
Pěvecký sbor na počátku tvořilo v jeho ženské části 7 
sopránů, 5 altů a v mužské 6 tenorů a 10 basů. 
Funkcionáři jednoty, Filip Toufar předseda, Jan 
Broskva sbormistr, Jan Jedlička jednatel, opisovači not 
Jan Stehlík, Jan Čermák a František Kakáč. 

V prvém roce trvání nacvičili zpěváci 90 
menších i větších duchovních skladeb a 8 světských. 
Za nevyhovující varhany zakoupené pěti registrované 
harmonium. Během roku vykonána pouť na Velehrad, 
kde se uskutečnilo společné vystoupení sborů 
z Klobouk, Šitbořic a Boleradic za řízení Filipa Toufara. 
V příštím roce účinkoval sbor, mimo významné svátky, 
při dětských radovánkách v lese Kuntinově a také 
uskutečnil první pěvecko deklamační zábavu. 

Největšího rozkvětu a působení zažila jednota za 
života Filipa Toufara, tedy do r. 1901 a po jeho smrti 
ještě do začátku 1. Světové války, kdy činnost docela 
ustala. V dalších letech byla práce již nesoustavná a 
nevýrazná, definitivně i organizačně jednota zanikla r. 
1948. V průběhu jejích trvání bychom napočítali sta 
vystoupení církevních i světských, na její konto lze 
přičíst příspěvek na vybudování nových varhan, nové 
kapličky, sehrání prvního ochotnického divadla a 
zbudování jeviště a další společenské, kulturní a 
humanitární podniky. V průběhu její nejúspěšnější 
historie, tedy v letech 1885 – 1914, prošlo sborem 120 
zpěváků, na repertoáru bylo 40 mší, 40 menších či 
větších vícehlasých skladeb a 90 světských sborů. 

Cyrilská jednota vychovávala jen zpěváky, éra 
před ní však muzikanty dobře ovládající dechové i 
strunné nástroje. Ti pokračovali ve svém hraní i po 
jejím založení, na hodových zábavách, plesích, 
svatbách apod. ve dvojím seskupení, tedy dechových 
nástrojů tzv. „Hrubá“ muzika a tzv. „štrajch“ 
smyčcových nástrojů. Jejich úroveň jim zaručovala 
oblibu, zájem o ně. Zmíněný J. Machač vzpomínal na 
výborného křídlováka Antonína Kabely, Jana Omasty, 
všestranného muzikanta účinkujícího ve vojenských 
kapelách, jeho bratra Petra, který spolu s Fr. Lupačem 
byli i výborní cimbalisté. Jedinečný důkaz výtečné 
kvality našich muzikantů té doby (80. A 90. Léta 19. 
stol) máme v Roku na vsi, kde Mrštíkové se o nich na 
několika místech vyjadřují velice pochvalně. Tak 
například v kapitole Bál se dočteme: „…muziku 
objednal Rybář z Louček a celou bandu. Byla sice 
nejdražší, ale zase „népěknéct hrajó štrajch“ tvrdil 
Rybář“. Také Božena Mrštíková ve svých 
Vzpomínkách uvádí jeden důkaz o výtečnosti našich 
muzikantů – učitelů, kteří na pozvání chodili hrát do 
divácké školy vážnou hudbu. Takoví pak mohli 
vychovávat i dobré muzikanty. Pan Machač také uvedl, 
že u nás se vyskytl i soubor ženských muzikantek. 
Jednalo se o hráčky na tehdy oblíbené citery. Dočetl 
jsem se o tom, že u nás takový soubor existoval, asi 
však jen kratší dobu. Potvrzovali to i starší pamětníci a 
citery odložené v komorách na půdách sýpek. Pro 
svoje kvality naši muzikanti byli zváni nejen do 
blízkého okolí, ale i do vzdálených míst. Pan Machač 
uváděl Bratčice, Přibice, Čejč. Můj děda mně vyprávěl, 
že jako dospělá chasa s nimi chodila na hody, z nichž 
se vraceli po 3-4 dnech. Bylo to tedy pro muzikanty 
náročné, ale výdělečné, neboť by tak daleko nechodili. 

Do muzikálnosti lze vřadit i dřívější zpěvnost 
lidí při každé příležitosti, ať na poli či doma, proslulé 
byly „koncerty“ mladých po večerech na návsích. 
V roce 1892 vyučil další mladé muzikanty Martin Horák 
a tak v té době byly u nás dvě kapely, ta druhé, 
sedmička Jana Klimeše. Ke konci 20. Let min. století 
vycvičil J. Jůza z Hustopečí 24 našich hochů, z nichž 
někteří jedinci ještě nedávno hrávali v různých 
kapelách. Někteří muzikanti provozovali svoje hudební 
aktivity samostatně, jako Jos. Nádeníček u nás 
vyučoval a prof. Lad. Stehlík u nás příležitostně 
organizoval různá vystoupení při divadelních 
představení, církevních slavnostech na kůru a řízení 
pěveckého sboru při oslavách. Do většího rozšíření 
reprodukované hudby (gramofonem, rozhlasem apod.) 
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byla živá hudba, hraná jedincem či kapelou, jedinou 
možností, jak ji slyšet, těšit se z ní a bavit se jí.  

Dnes je sice situace zcela odlišná, ale živý 
poslech je stále vyhledávaný. Po druhé světové válce 
se podmínky zcela změnily odchodem mnoha lidí do 
pohraničí (asi 300), mladí nesměli zůstávat na vesnici. 
Ale i tak hudební život zcela nezanikl, ale nebyl tak 
intenzivní, odvíjel se na základě houževnatosti 
jednotlivců. Tak např. učitel Michal Pustka na škole 
vytvořil dětský pěvecký sbor, s nímž jsme absolvovali 
různá vystoupení i soutěže, stejně tak smíšené těleso 
dospělých, s nímž rovněž absolvoval soutěže a 
přehlídky. Výrazně se podílel na existenci tanečního 
souboru, který i po jeho odchodu v různých obměnách 
hrával. Jeho varhanní improvizace se stávaly malými 
koncerty, s pastelovými tóny dojímaly a hladily. Velice 
intenzivně a dlouho, zejména na sborovém zpěvu se 
podílel učitel LŠU Hustopeče Antonín Šmarda, stejně 
tak náš Vladimír Horák, jako sólový zpěvák se výrazně 
uplatňoval Štěpán Víteček. Bylo by možné jmenovat 
další činnosti a jedince, což by však byla víceméně 
současnost, která se odvíjí ve zcela jiných a nových 
podmínkách a možnostech. Výrazně se na tom podílí 
masový rozvoj reprodukčních médií. Potěšitelná je 
obliba folklorních souborů a cimbálových muzik. 
Záplava moderní hudby, skupin a jednotlivců je 
enormní. 

 
 
 
 
 
 

Individuální výchova a vzdělávání mladých muzikantů 
se děje na profesionální bázi v lidových školách 
umění, což je zcela ideální, skýtá tak nebývalé 
možnosti. Podmínky dneška díky daným možnostem 
jsou zcela nesrovnatelné s minulostí, kterou jsem chtěl 
tímto článkem nastínit v hrubých rysech, upozornit, že 
nebylaA jako dovětek na závěr jednu tragickou 
událost. V roce 1854 na hodech v Němčičkách hrál 
náš muzikant František Víteček. Jejich dohrávka 
skončila tak, že němčický křídlovák Jan Kopřiva svou 
křídlovkou prorazil lebeční kost našemu muzikantovi 
Vítečkovi, následkem čehož nešťastník zemřel. 
Památný kamenný kříž směrem k H. Bojanovicím má 
tuto tragédii připomínat. 
 
 

Jan Horák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Výstřižky muzikantů ze svatebních fot. Na tomto snímku ti ze starších kapel. Úplně nejstarší ti dva z leva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Na tomto snímku muzikanti z konce 20. Let min. století, až na jednoho z těch starších. Pokud někdo pozná alespoň tři z obou fot a 
oznámí mi je, obdrží malou pozornost. 
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Fotoreportáže 
 

 

Krojový ples 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Divadelní ples 
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Fotoreportáže 
 

 

Dětský maškarní karneval 
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Pozvánky 
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Inzerce 
 

 

Řešíte volbu nebo změnu povolání? 
V Centru vzdělání všem zdarma poradí. 

Stejně tak, jako se v průběhu života mění naše potřeby 
v jakékoli oblasti, může se vyvíjet také náš zájem o konkrétní 
profesní či vzdělávací směr. Pro někoho je daný obor 
celoživotním posláním, pro jiného zastávkou po určitý čas. 

  
Jak to máte aktuálně vy? Jste v práci/ve škole 

spokojení, nebo přemýšlíte o změně? Kde a jak se ale 
realizovat? Dnešní doba nám dává na výběr z mnoha 
možností. O to těžší může být rozhodování. Co je pro nás v 
pracovním životě „to pravé“? Na nalezení odpovědi nemusíte 
být sami. 

  
Centrum vzdělávání všem (CVV) se kariérovým 

poradenstvím zabývá dlouhodobě. Za dosavadních pět let 
fungování této jedinečné služby prošlo bezplatnými osobními 
konzultacemi téměř tisíc klientů při více než dvou tisících 
konzultacích. 

  
Co dělá kariérový poradce? 
Kariérový poradce je odborník, který umí pracovat s 

dětmi, dospívajícími i dospělými napříč profesemi či 
vzděláním formou individuálních či skupinových aktivit. 
Kariérový poradce vám podá pomocnou ruku, pokud tápete, 
kam dál ve svém profesním životě. Bude vaším průvodcem 
na cestě k lepšímu uplatnění. Většina zájemců o kariérové 
poradenství v CVV absolvuje tři až čtyři konzultace. Záleží 
ale pouze na vás a vašem tématu, kolik konzultací budete 
chtít využít. Poradce je k dispozici zdarma všem zájemcům 
od 14 let. Tedy i žákům a studentům, kteří zrovna řeší výběr 
vhodné školy.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuálních konzultací můžete využít přímo na 
pobočkách v regionu. „Po předchozí domluvě termínu jsme k 
dispozici na čtyřech pobočkách v Jihomoravském kraji – v 
Brně, Boskovicích, Hodoníně a ve Znojmě. Stále častěji 
odpovídáme zájemcům o profesní rozvoj také online. Na live 
chatu při databázi dalšího vzdělávání pomáháme s výběrem 
vhodného kurzu. E-mailová poradna řeší dotazy týkající se 
profesního uplatnění,“ popsala další služby vedoucí centra 
Hana Rozprýmová. 

  
Udělejte první krok 
Objednejte se na nejbližší pobočku CVV. Poradce se 

vám ozve a v nejbližším možném termínu proběhne osobní 
schůzka.  

 www.vzdelavanivsem.cz 
 
Martina Milotová 
Kariérová poradkyně - Brno 
milotova@vzdelavanivsem.cz 
+420 702 157 701  
 
Miluše Těthalová 
Kariérová poradkyně - Hodonín 
hodonin@vzdelavanivsem.cz 
+420 702 165 343  
  
Radka Kučerová 
Kariérová poradkyně – Znojmo 
znojmo@vzdelavanivsem.cz 
+420 727 969 592  
  
Pavla Frňková 
Kariérová poradkyně – Boskovice 
frnkova@vzdelavanivsem.cz 
+420 727 965 847 

 

Hledám ke koupi  

rodinný dům nebo chalupu  

 v této lokalitě. Malou zahrádku a sklípek 

uvítám. 

Kontakt na tel: 604 641 463 
 
 

 

Uzávěrka pro II. číslo zpravodaje bude 3. 6. 2018 
Zpravodaj č. II/2018 vyjde v červnu 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 
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Vydává ÚM Boleradice, 691 12 Boleradice 401, odpovědný 
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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 příspěvky jsou 
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března 2018.  
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http://www.boleradice.cz/
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