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Zprávy z radnice 
 

 

Vážení spoluobčané, milí čtenáři 
 

opět se blíží doba letních měsíců, kdy se vyprázdní 
školní lavice, pro děti započnou toužebně očekávané letní 
prázdniny a pro dospělé zasloužené dovolené. 
Předprázdninová doba je také pro většinu z nás obdobím 
oslav tradičních Jánských hodů a sním spojených příprav. 
Věřím, že i ty letošní hody se podaří naší krojované mládeži 
připravit ke spokojenosti všech místních i přespolních 
návštěvníků. 

Zapomenout však také nesmíme na oslavy 
přesahující náš region. 

Významnou připomínkou, která připadá právě na 
letošní rok a dotýká se nás všech, je 100. výročí od ukončení 
první světové války a s ním spojené sté výročí od založení 
samostatné Československé republiky. Mnozí jste jistě 
navštívili, nebo navštívíte během prázdninových měsíců 
některou z akcí pořádaných v průběhu celého letošního roku 
a vázané právě k tomuto významnému datu. I Úřad městyse 
a místní spolky připravili a připravují několik akcí, kterými se 
chtějí připojit k oslavám a vyjádřit tak podporu k tomuto 
významnému výročí. 

Nakonec mi dovolte popřát vám všem, kteří budete 
prožívat letní prázdninové dny ať už v domácím prostředí, 
nebo v některé z exotičtějších krajin, krásné sluneční dny, při 
kterých naberte dostatek nových sil a vždy jen příjemné 
zážitky z vašich výletů. 

 
Bohuslav Barek 

 

Sběrný dvůr odpadů 
 

Vážení spoluobčané milí čtenáři. V minulém vydání 
Polehradu jsem vás informoval o zahájení stavby sběrného 
dvora a změnách v odpadovém hospodářství, které nás 
čekají a neminou. I v tomto vydání si dovolím se k tomuto 
tématu ještě v krátkosti vrátit.  

Stavbu sběrného dvora máme těsně před 
dokončením, chybí už jen doladit drobné dodělávky. Je 
příjemné vidět prostor, který vznikl a ve kterém bude 
dostatek místa nejen pro odpady, ale i pro veškerý stavební 
materiál, který zbytečně hyzdil dojem při vjezdu do naší 
obce. Nově zde také vzniknou prostory k uskladnění většiny 
techniky využívanou pro údržbu obecních prostor. Postupně 
bude také doplněna zeleň, která jistě rozbije a zpříjemní 
pohled na betonové zdi, které zde museli být osazeny 
z požárních důvodů.  

 

 

 

 
 
Sběrný dvůr bude dokončen, zbývá tedy doladit 

jeho provoz. Ten bude v prvních měsících, zhruba do konce 
září, probíhat ve zkušebním provozu, kdy bude vše 
dolaďováno. Protože nikdo není vševědoucí, bude nás 
samozřejmě zajímat i názor vás uživatelů sběrného dvora. 
Budeme rádi, pokud tyto názory a podněty sdělíte ať už 
obsluze dvora nebo je napíšete a pošlete na úřad městyse. 
V této zkušební době bude také doladěna otevírací doba. 
Pevný termín v průběhu zkušebního provozu zůstane pouze, 
jak bylo zvykem každou sudou sobotu. Ostatní dny se budou 
posouvat podle aktuální potřeby vás občanů. Pokud tedy 
budete vyvážet váš odpad, informujte se předem, zda bude 
sběrný dvůr otevřen. Aktuální otevírací doba bude vždy 
uvedena na vstupu. K otevírací době bude také v nejbližších 
dnech uveřejněn na našich webových stránkách jednoduchý 
dotazník, ve kterém budete mít možnost se vyjádřit, jaký den 
a hodina vám více vyhovuje. Následně bude vše 
vyhodnoceno a nastaveno podle většiny vyjádřených názorů. 
Nový sběrný dvůr bude jistě opět předmětem diskuzí, jak co 
mohlo být, tak či onak. Věřím ale, že si vše postupně sedne 
a také tato stavba se začlení do našeho okolí.  

 
 

Bohuslav Barek 
 

Oprava křižovatky „Na stání“ 
 

dlouho plánovanou stavbou je oprava křižovatky 
v Pastýřské ulici „Na stání“ nebo chcete-li „U vrby“. Oprava 
této křižovatky byla již v minulosti několikrát připravována 
včetně různých variant provedení. Věřím, že mi odpustíte, 
pokud se nepustím do vysvětlování všech peripetií, které tuto 
stavbu provázeli od minulosti po současnost včetně sporů o 
to, jak má křižovatka vypadat a zda má vrba v křižovatce 
zůstat. Toto citlivé téma rád opustím a zmíním pouze několik 
informací o stavbě samotné. Podstatou opravy byla výměna 
asfaltového povrchu, který byl z části narušen kořenovým 
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systémem vrby a také oprava rozpadlých obrubníků. A nově 
doplnit do uličky nezpevněné cesty na Paseky žlab pro 
odvodnění dešťové vody, která dříve stékala na silnici.  

 

 
 

Spolu s odfrézovaným asfaltovým povrchem byly 
odebrány i vyčnívající kořeny. Dobrým zjištěním bylo, že se 
jednalo o malé nedůležité kořeny, které se do povrchu 
dostaly spíše díky nedostatečně zabetonovaným 
obrubníkům. Spolu s odfrézovaným prostorem křižovatky 
byly také odebrány boční pruhy, které byly zčásti rozpadlé a 
neodváděly dostatečně vodu z povrchu komunikace.  
Opravena byla i vpusť pro odtok dešťové vody. Pro případ 
přívalových dešťů, které jsou v současné době nejčastějším 
jevem, byl nově umístěn odvodňovací žlab, který svede 
povrchové vody do potoka a v případě neobvyklých srážek 
byl části křižovatky ponechán snížený obrubník. Věřím, že 
provedené oprava bude všem dobře sloužit. 

Závěrem bych chtěl jménem svým i ostatních 
obyvatelů (rodičů) bydlících nejen v blízkosti této křižovatky, 
ale i ostatních komunikací požádat všechny převážně místní 
řidiče a řidičky, kteří projíždíte ulicemi, aby jste byli 
ohleduplní, sundali nohu s plynu a dodržovali maximální 
30km rychlost. Naše místní ulice jsou stále plné dětí a lidí, 
kteří neumějí vždy vyhodnotit vaši řidičskou zkušenost a 
touhu po nepřiměřeně rychlé jízdě. Vždyť jen proto, že zde 
nejsou na každém kroku zpomalující zábrany, není zapotřebí 
někomu ublížit. Ono známé „vždyť se nic nestalo“ platí vždy 
jen do určité chvíle.  

 
 

Bohuslav Barek 
 
 
 

 
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 

 

 
 

Usnesení z 19. Zasedání Zastupitelstva 
městyse Boleradice konaného dne  

26. 4. 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 
* rozpočtové opatření č. 1/2018 
 
schvaluje: 

 
* program dnešního zasedání ZM 
* ověřovatele zápisu: Ing. František Koráb a Ing. Radim 

Vintrlík 
* závěrečný účet městyse Boleradice za rok 2017 

včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse 
za rok 2017 vyjádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením s výhradou, ke které bylo přijato „Opatření k 
nápravě chyb a nedostatků“ 

* účetní závěrku městyse Boleradice za rok 2017 s 
výsledkem hospodaření 2.081.803,87 Kč 

* vyřazení nepotřebného majetku ZŠ a MŠ Boleradice 
dle přílohy, která je součástí zápisu 

* prodej pozemku p.č. 4046/25 o výměře 267 m2 v k.ú. 
Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 
Boleradice, za cenu 40 Kč/m2 panu … 

* prodej pozemku p.č. 3483/29 o výměře 160 m2 v k.ú. 
Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 
Boleradice, dle GP č. 828-199/2017, za cenu 40 Kč/m2 panu 
… 

* prodej pozemku p.č. 335/72 o výměře 59 m2 v k.ú. 
Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 
Boleradice, dle GP č. 831-6/2018, za cenu 40 Kč/m2 panu 
…, 

prodej pozemku p.č. 335/73 o výměře 27 m2 v k.ú. 
Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 
Boleradice, dle GP č. 831-6/2018, za cenu 40 Kč/m2 do 
společného jmění manželů …, 

prodej pozemku p.č. 335/75 o výměře 17 m2 v k.ú. 
Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 
Boleradice, dle GP č. 831-6/2018, za cenu 40 Kč/m2 do 
společného jmění manželů … 

* směnu částí pozemku 4045/131 díl a) o výměře 2 m2 
a díl d) o výměře 17 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 
10001 vlastník Městys Boleradice, dle GP č. 823-80/2017 za 
část pozemku p.č.st. 115 díl b) o výměře 15 m2 a část 
pozemku p.č. 81/2 díl c) o výměře 4 m2 v k.ú. Boleradice 
zapsaném na LV 1309 vlastník … 

* záměr na prodej pozemku p.č. 4045/97 o výměře 3 
m2 a části pozemku p.č. 4045/98 v k.ú. Boleradice 
zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu 

* záměr na prodej části pozemku p.č. 4045/36 díl a) o 
výměře 19 m2 a prodej části pozemku p.č. 4045/131 díl b) o 
výměře 4 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 dle 
přílohy zápisu 

* smlouvu o zřízení pověřence (DPO – data protection 
officer) pro ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady EU 2016/679 s Dobrovolným svazkem 
obcí Mikroregion Hustopečsko, Dukelské nám. 2/2, 693 01 
Hustopeče, IČ: 00283193 

* dodatek č. 1 stanov Svazku obcí Mikroregion 
Hustopečsko se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 01 
Hustopeče, IČ: 00283193 
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volí: 

 
* návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Janda, Jaroslav 

Procházka, Eva Káňová 
 
pověřuje: 

 
* starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku 

p.č. 4046/25 o výměře 267 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném 
na LV 10001 vlastník Městys Boleradice, s … 

* starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku 
p.č. 3483/29 o výměře 160 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném 
na LV 10001 vlastník Městys Boleradice, dle GP č. 828-
199/2017, s … 

* starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku 
p.č. 335/72 o výměře 59 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na 
LV 10001 vlastník Městys Boleradice, dle GP č. 831-6/2018 
s …, 

starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku 
p.č. 335/73 o výměře 27 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na 
LV 10001 vlastník Městys Boleradice, dle GP č. 831-6/2018, 
s …, 

místostarostu k podpisu kupní smlouvy na prodej 
pozemku p.č. 335/75 o výměře 17 m2 v k.ú. Boleradice 
zapsaném na LV 10001 vlastník Městys Boleradice, dle GP 
č. 831-6/2018, s … 

* starostu k podpisu směnné smlouvy, dle GP č. 823-
80/2017, s … 

* starostu k podpisu smlouvy o zřízení pověřence (DPO 
– data protection officer) pro ochranu osobních údajů dle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 s 
Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Hustopečsko, 
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče, IČ: 00283193 

 
ukládá: 

 
* starostovi – vyvěsit záměr na prodej pozemku p.č. 

4045/97 a části pozemku p.č. 4045/98 v k.ú. Boleradice 
zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu 

* starostovi – vyvěsit záměr na prodej částí pozemků 
p.č. 4045/36 a p.č. 4045/131 v k.ú. Boleradice zapsaném na 
LV 10001 dle přílohy zápisu 

 
stanoví: 

 
* předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva 

městyse na 26.7.2018 ve 20,00 hod. 
 

Bohuslav Barek 
 
 

 
Poděkování 

 
 

I letos proběhla v celé České republice i u nás v 
Boleradicích celostátní veřejná sbírka organizovaná a 
garantovaná Ligou proti rakovině. Akce nese název 
Kytičkový den. Chci tímto upřímně poděkovat všem 
občanům, kteří do sbírky přispěli, vedení obce za 
pochopení a pracovnicím Úřadu městyse a také kolegyním z 
divadla za obětavou pomoc. Výtěžek sbírky bude zveřejněn 
na vývěsce městyse. 
 
 

Jan Koráb 

 

 
 

 

Škola 
 

 

Zprávičky z naší školičky 
 

Ani jsme se nenadáli a blíží se konec školního roku. 
Hodně věcí jsme prožili a spousta zážitků nás ještě čeká. 
Naši předškoláci se úspěšně zapsali do 1. třídy a 15. 6. se s 
nimi u Tihelny slavnostně rozloučíme. Starší Včeličky spolu 
se školáky navštívily Mendelovu univerzitu, kde pro ně byl 
připravený zajímavý program.  
 

 
 
V květnu nás čekal výlet do Lanového centra v 

Břeclavi, který si děti velmi užily a jako překvapení měly 
diskotéku s Mimoni.  
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Výlet jsme uhradili z peněz získaných ve sběru 
papíru, za což děkujeme všem občanům Boleradic. Děti 
převedly své umění v krátkém vystoupení na Školní 
akademii. Koncem května se 15 plaváčků účastní 
plaveckého kurzu v Hustopečích. Na den dětí jsme se 
připojili ke školní Olympiádě, kde si děti zasoutěžily a byly 
odměněny drobnou sladkostí. Jelikož máme ve školce hodně 
odvážných dětí, tak si zopakujeme spaní ve školce i se 
stezkou odvahy. Společně se rozloučíme v pátek 13. 
července. 

Přejeme všem pěkné prázdniny a v příštím školním 
roce se budeme těšit na shledanou. 
 

Kolektiv MŠ 
 

 

Akademie z pera našich žáků 
 

Bylo, nebylo... v boleradickém divadle jsme slavili v 
neděli 13.5. slavili Den matek. V sále se zhaslo a na pódium 
přišli 2 moderátoři - Táda a Paris. 

Začínal Polehrádek s rybičkami, hastrmánkem a 
žabkami. Školka se převlékla za černobílé zajíčky a různá 
zvířátka, děti říkaly maminkám krásné básničky. První třída 
předvedla námořnický tanec, druhá a třetí třída hrála 
anglickou pohádku "Three little pigs" (překlad: O třech 
prasátkách). Čtvrtá a pátá třída sama udělala scénář o Kátě 
a Škubánkovi na horách. Vzadu mezi diváky vykřikl Yetti a 
všichni poskočili na židli: "Á, Yetti!". 

Na závěr jsme zazpívali písničku Máme rádi zvířata 
a nakonec jsme plyšáky vyhodili do vzduchu. Maminky byly 
moc rády a dostaly perníček, přáníčko a ručně malovaný 
hedvábný šátek.  
 

 
 

 

 

 
 

Diktovali žáci 2. a 3. třídy 
 
 

Recitační a dramatická soutěž  
O boleradický džbánek 

 
 

Ve středu 23. 5. 2018 se v budově boleradického 
divadla sešli žáci osmi škol z okresu Břeclav i Hodonín. 
Konal se již 6. ročník oblastní soutěže, která si dává za cíl 
využít prkna divadelního jeviště a přivést na něj mladé 
recitátory. Texty, které si žáci připravili, byly tentokrát na 
téma zvířata. V poezii i v próze našli žáci i jejich pedagogové 
tak zajímavé a vtipné texty, že se žádný divák nenudil. 

V letošním ročníku soutěžili žáci ve 4 kategoriích: 
nejmladší 1. ročník, spojený 2. + 3. ročník; 4. + 5. ročník a 6. 
- 9. ročník. Další samostatnou kategorií byla soutěž skupin 
dětí. Do ní se přihlásily tři skupiny. 

Od půl deváté ráno se na pódiu divadla střídali žáci 
z Boleradic, Hustopečí (Komenského i Nádražní), Klobouk u 
Brna, Nikolčic, Šitbořic, Šakvic a Uhřic. Jejich výkony 
hodnotila porota ve složení: Veronika Senciová, Radim 
Koráb a Marie Hutáková. Účinkující ocenili, že porota hned 
po skončení každé kategorie nabídla dětem zpětnou vazbu v 
podobě doporučení, jak ještě s textem mohou dále pracovat, 
co mohou zlepšit. A také hodně chválila. 

V publiku zasedly děti ze školy i školky Boleradice, 
veřejnost z řad zejména rodičů účinkujících žáků, ale i další 
diváci, kteří si chtěli zpestřit všední dopoledne. Myslíme si, 
že nikdo nemusel litovat. Výkony dětí byly skvělé, do svých 
výstupů daly srdce i duši. Překonaly ostych a vyzkoušely si, 
jaké to je stát ve světle reflektorů. A tak si myslíme, že 
největší odměnou pro všechny byl tento zážitek. 

Samotná soutěž je organizačně náročná, podílejí se 
na ní zaměstnanci školy Boleradice a za to je potřeba jim 
poděkovat. Chválou nešetřili ani hosté, nejen krásné 
prostředí divadla, ale i zajištění programu, porota a také 
občerstvení a dárky i ceny pro děti - vše na výborné úrovni. 
Na tomto místě i my děkujeme všem sponzorům, kteří právě 
tuto akci dlouhodobě podporují, moc si jejich pomoci vážíme. 

 
A jak to celé dopadlo? 
 
I.kategorie 
 
1. Oliver Leysek, ZŠ Nádražní Hustopeče 
2. Patrik Halm, ZŠ Komenského Hustopeče 
3. Barbora Klobásová, ZŠ Komenského Hustopeče 
 
II. kategorie 
 
1. Gabriela Kočí, ZŠ Boleradice 
2. Eliška Brúčková, ZŠ Šakvice 
3. Ema Maleňáková, ZŠ Uhřice 
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III.kategorie 
 

1. Natálie Grégrová, ZŠ Komenského Hustopeče 
2. Marie Magdaléna Chalupná, ZŠ Nikolčice 
3. Jonáš Škarpa, ZŠ Komenského Hustopeče 
 

IV. kategorie 
 

1. Klára Vozdecká, ZŠ Šitbořice 
2. Lucie Rabovská, ZŠ Nikolčice 
3. Julie Stejskalová, ZŠ Šitbořice 
 

Skupiny 
 

Co měl zajíček k večeři  
- skupina ze ZŠ Komenského Hustopeče 
 

Cvrček a mravenci  
- skupina ze ZŠ Boleradice 
 

Dášeňka čili život štěněte 
 - skupina ze ZŠ Šakvice 

 

Milena Emmerová 

 

Ekoolympiáda 
 

Vybraní žáci z naší školy navštívili ekoolympiádu v 
Újezdě u Brna. Tuto soutěž navštěvujeme již nějaký ten rok, 
proto chceme tuto tradici dodržovat i nadále. Žáci byli 
rozděleni na mladší a starší a podle toho jim byly zadávány i 
úkoly, které plnili na různých stanovištích po celé základní 
škole. Úkoly byly sestaveny tak, aby byly poutavé a zábavné 
pro děti. Naše nejšikovnější družstvo se umístilo na 5. místě, 
ostatní děti si akci určitě užily a získaly nové a zajímavé 
zkušenosti. 
 

 
 

 
 

Veronika Kokešová 

Školní družina 
 

Jak žijeme v ŠD? Děti tráví ve školní družině čas po 
vyučování, především odpočívají (aktivně) a relaxují, hrají si 
– chlapci tráví nejvíce času skládáním a sestavováním 
různých „výtvorů“ ze stavebnic, děvčata zase ráda vyšívají, 
navlékají korálky a kreslí. V kurzu je i knihovna se spoustou 
knih a encyklopedií. 

Jinak se samozřejmě činnost řídí Týdenní skladbou 
zaměstnání, kde je kladen důraz na didaktické hry, tvořivé 
činnosti i pohybové aktivity, pobyt venku a sportovní činnost. 

Teď, v jarním období, jsme často na vycházce po 
obci a na návsi „na plácku“, kam děti velmi rády chodí. Také 
si hrajeme na školní zahradě a navštěvujeme hřiště Orla - 
kurty. 

Aktivity si i zpestřujeme připomenutím některých 
zajímavostí a významných dní – např. Světový den včel 
(20.5.), Den koní (27.5.). 21. června mají svátek muži - 
tatínci a dědečkové, je Den otců. Tak pozveme tatínky a 
dědečky k nám a společně to „oslavíme“. 

Ranní družina se těší velkému zájmu a je v plném 
provozu. Usnadňuje mnohým rodinám (rodičům) řešit 
organizaci nástupu do zaměstnání. Děti si zde pohrají, 
popovídají, některé i nasnídají a v klidu přejdou do tříd na 
výuku. Jsou spokojené. 

Mgr. Pavel Kabela 

 

Plavecké závody třetích tříd 
 

Dne 15. 5. 2018 se naši žáci zúčastnili plaveckých 
závodů v Hustopečích. Naše škola neměla úplné zastoupení 
třeťáků a tak Eve Thompsonovou doplnili žáci čtvrté třídy 
Gabriel Koráb, Adéla Rychlá a zástupce páťáků Václav 
Stehlík. 
 

 
 

Děti závodily nejprve jako jednotlivci a následovně 
pak soutěžily ve štafetách. Umístění žáků nebylo medailové, 
ale to vůbec nevadilo, v konkurenci okolních velkých škol se 
umístili zhruba ve středu soupisky. 

 

Petr Chalupný 

 

Dopravní soutěž BESIP - Hustopeče 
 

17. 5. 2018 proběhla dopravní soutěž v 
Hustopečích na dopravním hřišti. Soutěže se zúčastnilo 12 
škol z našeho okolí. Každá škola měla svůj vybraný tým, 
který se skládal ze dvou chlapců a dvou dívek. Soutěžilo se 
na kolech v těchto kategoriích: jízda zručnosti, první pomoc, 
jízda podle dopravních značek a testové otázky. 

Za naši školu soutěžili Denisa Kleinová, Kristýna 
Jamborová, Petr Brablík a Lukáš Barek. I přes tentokráte 
nevlídné počasí, kdy hodně pršelo, se děti nevzdávaly a 
plnily své úkoly až do konce. 

 

Petr Chalupný 
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Keramický kroužek 

Tímto děkuji všem rodičům, kteří navštěvují 
keramický kroužek, za příjemně strávená úterní odpoledne, 
Adélce a Jůlince Vystoupilovým za účast v keramické soutěži 
„Brněnský hrnek“. Přeji vám krásné a klidné prázdniny. V 
příštím roce se opět budu těšit na shledanou i s kroužkem 
Keramiky a šikovných rukou. 

 

 
 

Petra Appeltauerová 
 

Florbalový kroužek 
 

I ve druhém pololetí někteří zájemci navštěvují 
kroužek florbalu. Setkáváme se každý pátek buďto v 
tělocvičně školy, nebo v obecním sále. Kluci si zkouší různé 
herní varianty a co je moc dobré, chodí je navštěvovat a hrát 
s nimi i žáci bývalého pátého ročníku. 

Ve škole dále funguje sportovní kroužek, a to hned 
dvě skupiny, abychom si pořádně zahráli. Kroužek vede pan 
vychovatel Kabela, děti jej moc rády navštěvují. Připravují se 
na různé turnaje a soutěže, v nejbližší době to budou 
tenisové hry. 

Konec roku a Den dětí je již tradičně spjat s 
atletickou olympiádou. Doufáme, že letos proběhne v 
termínu a vše se vydaří. 

 

Petr Chalupný 

 
Audit Ekoškoly 

 

Mezinárodní program Ekoškola je součástí výuky v 
českých školách již více než 10 let. Naše malotřídka se do 
něj zapojila v roce 2006 a od té doby již po čtvrté obhájila 
titul Ekoškola.  

O programu Ekoškola se dočtete na webových 
stránkách www.ekoskola.cz toto: „Když v roce 1994 v Kodani 
vymysleli Ekoškolu, nemohli tušit, co tím způsobí. Dnes v 
Ekoškole pracuje 49 000 škol, 16 000 000 žáků z 64 zemích, 
což z ní dělá největší vzdělávací program pro školy na světě. 
Jednoduchá, ale vysoce funkční metodika 7 kroků pomáhá 
žákům, učitelům i rodičům, aby se stali nositeli pozitivních 
změn ve své škole a obci. Ekoškola všestranně rozvíjí žáky, 
zlepšuje životní prostředí, školám přináší mezinárodní 
ocenění, finanční úspory a další výhody.“ 

Není jednoduché získat titul Ekoškola a ještě 
složitější je ho obhájit. Ekotým a vlastně celá škola si musí 
projít všech 7 kroků a připravit se na audit. Protože nám 
končilo čtyřleté období, přihlásili jsme se také a 4 .května k 
nám přijely dvě auditorky: Mgr. Mikulicová a Mgr. Dvořáková. 
Prošly si školu, hovořily s ředitelkou a zaměstnanci školy a 
na závěr si vzaly bokem celý Ekotým a důkladně jej 
vyzpovídaly. Právě samostatnost a spolupráce jsou totiž 
nejdůležitějšími faktory k tomu, aby škola obstála. Členové 
Ekotýmu auditorky přesvědčili o tom, že změny v naší škole 
vychází od nich, že se na nich aktivně podílejí a zajímají se o 
život kolem sebe. Za to byli odměněni – získali poděkování a 

certifikát. A hlavně pozvání do Prahy na setkání Ekoškol do 
budovy Senátu (Valdštějnský palác) a do Valdštějnských 
zahrad. Tady bude probíhat slavnostní předávání titulů (i 
těch obhájených) a další doprovodné akce včetně prohlídky 
senátu. 

Uvědomujeme si, že zisk titulu není záležitostí 
několika dětí a učitelů; pokud chceme něčeho dosáhnout, 
musíme táhnout za jeden provaz všichni. I když se někdy 
nedaří a občas se najdou kazisvěti, přesto si myslíme, že se 
na něm podíleli všichni žáci a tak jsme se rozhodli, že za 
odměnu vyrazíme do Prahy všichni – na dvoudenní výlet. 
Pojedeme vlakem, navštívíme Vyšehrad, Pražský hrad jen 
obhlédneme, podíváme se na Petřín a také pojedeme 
parníkem po Vltavě. Zajistili jsme si výhodné ubytování, a 
když se vydaří počasí, určitě si výlet všichni užijeme. 
Fotografie z výletu vám zveřejníme v dalším čísle Polehradu, 
protože akce proběhne až 19. + 20. 6. 2018. 
 

 
 

Milena Emmerová 
 

Končí další školní rok 
 

A tak by se slušelo provést malé shrnutí. Proto ve 
zkratce připomenu některé události, které přineslo druhé 
pololetí. 

Výuka probíhá podle vzdělávacího programu 
Tvořivá škola. V dubnu několik žáků 5. ročníku vykonalo 
přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Z osmi žáků uspělo 
sedm, dostali se na tento typ školy. Vzdělávací program 
prověřila také soutěž Matematický klokan – v různých 
kategoriích soutěží žáci od 2. do 5. ročníku. Měli bychom se 
pochlubit, že v letošním ročníku žák naší školy Lukáš Barek 
získal nejvyšší možný počet bodů a první místo v 
celostátním hodnocení. 

Vzdělávání se věnujeme i v mimoškolních 
činnostech. Mnoho rodičů mohlo oslovit to, že škola získala 
financování na Kluby: čtenářský, zábavné logiky a 
deskových her a doučování dětí. Vše probíhalo zdarma, 
snažili jsme se najít vhodný čas a děti byly spokojené. Další 
kroužky: turistický, sportovní, keramiky a dovedných rukou, 
florbalu a hry na hudební nástroje mají náplň zábavnou i 
vzdělávací. Všechny tyto aktivity zajišťuje několik pedagogů 
školy. Děti z mateřské školy mohou docházet do Polehrádku 
a pro přípravu předškoláků je organizován stimulační kurz 
Předškoláček. 

Během roku s dětmi prožijeme různé zážitky, 
kulturní i společenské, a hodně se při nich zaměřujeme na 
témata, která nám ukládá vzdělávací program. Se sociální 
tématikou se děti seznámily, když nás navštívila nevidomá 
paní s vodícím psem. Velmi otevřeně s dětmi hovořila o 
úskalích, která jejich život přináší. Velkou nálož literatury žáci 
dostali při účasti na recitační soutěži. Dopravní dovednosti si 
vyzkoušeli na soutěžích a při jízdě na kole. Krásnou akci 
zažili na Mendelově univerzitě v Brně, kde měli připravený 
program ke Dni Země. Ani školní výlet nebude jen bezduché 
pobíhání po městě či po lese. Žáci poznají historii hradu 
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Veveří a krásu okolní krajiny, seznámí se s ekosystémem 
řeky a ti nejstarší si ji sjedou na raftech. Ve druhé polovině 
června vyrazíme do Prahy na dvoudenní výlet. V našem 
hlavním městě si prohlédneme památky a užijeme si letní 
atmosféru města - vlastivěda v praxi. 

Během května a června navštívilo školu větší 
množství návštěv – učitelé při soutěži Džbánek, přírodovědci 
při setkání projektu Mistři kolegiální podpory a přírodovědné 
gramotnosti. A také bývalí žáci pětašedesátníci při svém 
srazu. Svojí pochvalou nám udělali velkou radost. My, kteří 
chodíme do školy každý den, si ani neuvědomujeme, kolik 
změn se tu již povedlo. Každý návštěvník se nás ptá, kde na 
to bereme sílu a čas. Je to totiž velmi náročné. Za veškerou 
práci v průběhu roku si zaslouží zaměstnanci velké 
poděkování. Kdo chce stále připomínat několik málo 
přehmatů, ten si asi nemůže pomoci, já však kolegům říkám, 
že každý jsme člověk omylný a chybami se chytrý člověk 
poučí. Bude lepší vzpomínat v tomto školním roce na vše, co 
se podařilo. Přitom to nejdůležitější je, abychom tento rok 
všichni ve zdraví dotáhli do jeho konce. Těšíme se na 
prázdniny a přejeme i vám krásné léto. 

 

Milena Emmerová 
 
 

Prosba na občany Boleradic 

 
Vážení občané, jak jistě víte, škola má provoz od 

pondělí do pátku a o víkendu se tu někdo pohybuje jen 
výjimečně. Tak se některým našim spoluobčanům nabízí 
myšlenka, že školní zahrada je veřejný prostor, kde se dobře 
popíjí, povídá, ba dokonce jsou tu i dětské hračky, tak proč si 
nepohrát, že??? 

V pondělí je první starostí uklízeček jít obhlédnout 
terén, uklidit, posbírat střepy a dokonce i ty dětské hračky. 
Někdy se nestačíme divit, co se dá najít. To ale nemůžeme 
ovlivnit, s tím nám mohou pomoci jedině spoluobčané, kteří 
nejsou lhostejní, a když si všimnou (zaslechnou), že máme 
nezvané návštěvníky, informují příslušné orgány. Dřív, než 
volat Policii či pana starostu by se možná dalo pouze 
dotyčným říct, že na zahradě nemají co dělat. Nejhorší však 
je tvářit se, že se nic neděje. 

Moc vás tedy prosíme o spolupráci a pomoc. A ty 
dotyčné návštěvníky vyzýváme, aby si zkusili najít prostor na 
schůzky jinde, na veřejných místech, kde si nehrají děti a je 
tam pro ně vhodnější místo. Jestli chtějí na zahradu, máme 
různé akce, kdy si ji mohou přijít prohlédnout a klidně nám i 
pomoci s její údržbou. Moc vám děkuji za pochopení. 
 

Milena Emmerová 
 
 

OS Nedánov 
 

 
 

Výšlap za humny 
 

V pondělí 7. 5. 2018 se uskutečnilo sportovně 
turistické odpoledne „Výšlap za humny“. Dva a půl 
kilometrová trať nás zavedla přes Klínek do Dukejských a 
zakončena byla v Marečku. Na trati si mohli všichni 
vyzkoušet zajímavé soutěže a na konci trasy objevit ukrytý 
poklad.  

Na ukončenou bylo připraveno malé občerstvení a 
táborák na opečení různých dobrot. Večerní posezení u 
ohně nám zpříjemnilo zpívání známých písní za doprovodu 
kytar. 

 

 
 
Všem účastníkům děkujeme a těšíme se na další 

akci. Fotografie z akce si můžete prohlédnout 
na…https://nedanov.rajce.idnes.cz/Vyslap_za_humny/ 
 

Bohuslav Barek 
 
 

Letní dětský tábor 2018 
 

V letošním roce OS Nedánov opět pořádá pro děti z 
Boleradic a okolí letní dětský tábor.  

 

Tentokrát v termínu 21. - 29. července 2012 
pojedeme na novou junáckou základnu u Náměště nad 
Oslavou se zajímavým názvem Pozďatín.  

 

Název letošního tábora zní: 
Patálije za dubem 

 

 

https://nedanov.rajce.idnes.cz/Vyslap_za_humny/
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Základní cena tábora je 3.200,-Kč, 
Cena pro boleradické děti 3.000,-Kč 
Cena pro dítě člena OS Nedánov 2.700,-Kč.  
 
Bliţší informace o táboře můžete získat u: 
 
p. Bohuslava Barka, Boleradice 323,  
mob. +420 776 309 436, 
e-mail: os.nedanov@seznam.cz.  
 
Upozorňujeme, že pro zájemce máme ještě posledních pár 
volných míst!!! 
 

Bohuslav Barek 

 

Divadlo Boleradice 
 

 

 

Boleradické divadlo v číslech 
 

Divadelní spolek bratří Mrštíků byl založen 7. 
března 1997, vloni jsme oslavili jeho dvacetileté trvání. Od té 
doby se ve vedení spolku vystřídalo několik předsedů. První 
předsedkyní byla Libuše Hřibová, v roce 2001 ji vystřídala 
Iva Kahounová. Od roku 2006 do roku 2013 stál v čele 
spolku Stanislav Svoboda a následně v letech 2014 až 2017 
opět Iva Kahounová. Na příští dvouleté období 2018 – 2020 
se předsedou spolku stal Jindřich Kahoun. 

V činnosti divadelního spolku se letos v březnu 
uzavřelo čtyřleté období pod vedením jedné správní rady, a 
to je důvod k malému bilancování a sčítání dosažených 
výsledků. 

V loňském roce jsme hráli šest vlastních 
představení, dvě měly v tomto roce derniéru.  Zapeklitou 
komedii (1x), Jízlivého glosátora (5x), Na letním bytě (8x), 
Kříž u potoka (12 x), Jezinky a bezinky (11x) a Frontu na 
vánočního kapra (4x). Odehráli jsme celkem 41 představení. 
Do Boleradic a při hostování se na nás přišlo podívat 4780 
diváků. 

Hostující soubory v našem divadle odehrály 22 
představení a přišlo se na ně podívat 2361 diváků. 
Celkový počet diváků za rok 2017 je 7141. 

Jezinky a bezinky pokračují a budeme je hrát i v 
roce 2018. Do dnešního dne jsme odehráli 20 představení, z 
toho 18 v Boleradicích. Jaká jsou nejúspěšnější představení 
za posledních 7 let (od roku 2011), naleznete v následujícím 
grafu. 
 
 
 

Odehrálo se u nás celkem 63 představení, z toho 41 
našich a 22 hostujících souborů. Celkový počet diváků se 
pohyboval přes sedm tisíc. Přijížděli k nám diváci z blízkého 
okolí, ale také ze vzdálených míst Moravy. My jsme mimo 
Boleradice hráli ve Velkých Pavlovicích, dvakrát v Kroměříži, 
ve Veverské Bítýšce, v Lednici, v Divákách, Mutěnicích, 
v Hustopečích, Němčicích nad Hanou, v Polné a ve 
slovenském Zohoru.  

V roce 2017 jsme uváděli celkem šest titulů: 
Zapeklitou komedii (1 x), Jízlivého glosátora (5x), Na letním 
bytě (8x), Kříž u potoka (12 x), Jezinky a bezinky (11 x) a 
Frontu na vánočního kapra (4 x). Poslední hru napsala pro 
náš soubor hustopečská spisovatelka Markéta Harasimová, 
a byla tedy u nás uvedena ve světové premiéře. Se hrou Kříž 
u potoka jsme se zúčastnili krajské přehlídky Hanácký 
divadelní máj v Němčicích nad Hanou. 

V uplynulém roce proběhla také tradiční Jarní 
Sešlost, její jedenáctý ročník (celkově 23. divadelní přehlídka 
v Boleradicích). Na přehlídce se představily soubory z Polné, 
Jiříkovic, V. Pavlovic a domácí soubor. 

Loňský rok byl významný svým výročím. Připomněli 
jsme si 120 let od uvedení první písemně doložené hry Kříž 
u potoka. K tomuto výročí byla také tato hra nastudována. 
Téměř přesně na den od jejího prvního uvedení (10. 10. 
1897) jsme 7. a 8. října 2017 uspořádali oslavu, jejíž 
součástí byl koncert proložený výstupy z našich divadelních 
her, vernisáž výstavy Divadlo v Boleradicích 1897 – 2017, 
divadelní představení Kříž u potoka a Lucerna. 

Tradiční Jarní předplatné i předplatné Rodiče 
s dětmi do divadla si stále udržují mezi diváky vysokou 
popularitu, zvláště pak Jarní předplatné. 

Další představení byla odehrána pro školy a v rámci 
celoevropské akce Noc divadel. 

Doprovodné aktivity byly v roce 2017 tvořeny 
následujícími akcemi: uspořádali jsme 23. Divadelní bál aneb 
Bláznivá dvacátá; pomáhali jsme s Fotbalistou okresu 
Břeclav roku 2016, se školní akademií ZŠ a MŠ Boleradice, 
s koncerty ZUŠ Klobouky, naši členové spolupracovali na 
organizování orelské Divadelní dílny. Uspořádali jsme 3 
výstavy, dva koncerty. Pro členy spolku jsme připravili 
divadelní zájezd, na konci roku opět tradiční Divadelní 
Silvestr. Členové DS nastudovali scénku – dramatizaci 
ukázky z knihy Poháry touhy a vystoupili s ní na křtu knihy 
Markéty Harasimové v Židlochovicích a Hustopečích. 
V divadle se uskutečnila beseda Nahodilá armáda – o 
legionářích, rodácích z Boleradic. 

Celkově jsme v roce 2017 uspořádali 82 akcí (63 
představení a 19 jiných akcí). 
Má vlast cestami proměn již po desáté 

Městys Boleradice ve spolupráci s DS bratří Mrštíků 
přihlásil na výstavu proměnu naší orlovny - divadla. V 
Boleradicích bude putovní výstava k vidění v březnu 2019 v 
divadle. 

Za zvuků fanfáry a československé hymny v podání 
sólisty opery Národního divadla Luďka Veleho začalo 19. 
května v 11 hodin slavnostní zahájení 10. ročníku národní 
putovní výstavy Má vlast cestami proměn, letos v duchu 
První republiky. Na Vyšehradě se poprvé představilo 121 
panelů proměn z celé naší vlasti. 

Před zahájením nového ročníku bylo potřeba 
uzavřít ten minulý, devátý, a to udělením cen. Výhercům je 
předali herci seriálu První republika Jan Vlasák a Veronika 
Arichteva, architekt Josef Pleskot a představitelé 
pořadatelské Asociace Entente Florale CZ – Souznění Jiří 
Štancl a Pavel Bureš. 

Veřejnost svým hlasováním na internetu zvolila 
vítěze 9. ročníku – areál „Káva s párou“ v Litoměřicích, 
vybudovaný ve zrušené vlakové stanici. Na druhém místě 
skončila boží muka v Klokočí-Fialníku a na třetím Ostrava-
Hrabůvka za renovaci tzv. Jubilejní kolonie.  Odborná porota 
v čele s arch. Pleskotem letos ocenila celkem 13 proměn, 10  
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jako příkladné proměny, Machův včelín v Krušlově a 
Archeopark v Pavlově získaly zvláštní uznání poroty a 
vitrážový kostel v Libyni byl prohlášen za mimořádný počin. 

Slavnostní atmosféru dne dotvářel poutavý 
doprovodný program hlavních partnerských krajů. Střídala se 
taneční vystoupení dětí i dospělých ze spolku Hatě Tovačov 
s přehlídkou prvorepublikových šatů zdobených Sedlickou 
krajkou a hudební vystoupení kapely Tučéňáci, v bazilice 
proběhl koncert sboru Cantabile. Tradičně zazněl očekávaný 
koncert klenotu naší národní kultury, skupiny Spirituál kvintet. 
V sadech byly pro návštěvníky připraveny stánky 
regionálních značek s certifikovanými řemeslnými výrobky, 
svou práci předváděli učni z Domažlic a nechyběla ani 
zábava pro děti, kterou zajistil spolek Ochrana Klokočských 
skal z Libereckého kraje. Motiv letošního zahájení, 100. 
výročí vzniku republiky, si organizátoři a řada návštěvníků 
připomněli oblečením ve stylu 20. a 30. let. 

Do letošního ročníku se přihlásilo 121 proměn. Jen 
v den zahájení byly na Vyšehradě k vidění všechny proměny 
najednou. Ještě ten večer odjela první kolekce do Korozluk, 
která zamíří do Kyselky, průřezová kolekce odjela v neděli 
ráno do Senátu na Krojované slavnosti. Aktuální pohyb 
jednotlivých kolekcí můžete sledovat na 
http://cestamipromen.cz/kam-za-vystavou. Kolekce, které na 
Vyšehradě zatím zůstávají, budou vidění do 20. 6. v 
Karlachových sadech. Poté se i ony rozjedou do svých krajů.   

10. ročník národní putovní výstavy Má vlast cestami 
proměn byl zahájen se vší elegancí a bude lidem po celé 
zemi připomínat, že naše vlast je krásnější než kdy dřív. Že 
121 míst prošlo proměnou a z rozbitých, zničených a někdy i 
zapomenutých se staly objekty a místa v krajině, které znovu 
našly smysl existence, i když někdy odlišný, než byl ten 
původní. Za každou z proměn stojí jména a příběhy lidí, 
kterým je vlastní úcta k naší zemi, úcta k odkazu předků a 
odpovědnost za věci budoucí. 

 
Jindřich Kahoun, Šárka Soukopová 

 

 

Novinka – Sváteční předplatné 
 

Divadelní spolek bratří Mrštíků přispěje k akcím 
pořádaným u příležitosti stého výročí vzniku Československé 
republiky novou předplatitelskou řadou. Ponese název 
Sváteční předplatné. Termíny jednotlivých představení 
budou vždy ve svátek nebo jeho těsné blízkosti: 29. září (28. 
9. Den české státnosti), 27. října (28. 10. Den vzniku 
samostatného československého státu), 17. listopadu (Den 
boje za svobodu a demokracii), 15. prosince (advent). 

Předplatné je sestaveno z inscenací předních 
amatérských souborů Moravy, Čech i Slovenska. V září to 
bude poetický příběh Velice hojný Fénix v podání 
Divadelního souboru Vojan z Libice nad Cidlinou. V říjnu 
přiveze DS Jiřího Voskovce Sázava muzikál o zbojníkovi, 
který bohatým bral a chudým dával, Balada pro banditu. V 
listopadu slovenský divadelní soubor Hladanie z Tlmáč 
uvede komedii Všetko o mužoch. A v prosinci nám adventní 
čas zpříjemní folklórní soubor Musica Folklorica z Velké nad 
Veličkou svým koncertem Na Vánoce, na ty hody. 

Předplatné bude možné rezervovat od srpna v 
rezervačním systému na webových stránkách divadla: 
boleradice-divadlo.cz, případně ihned na e-mailové adrese: 
akcedivadla@gmail.com 

 
Na shledanou v divadle. 

 
Iva Kahounová 

 

 

Pozvání k setkání k výročí republiky do 
divadla 

 
Letos tomu bude 100 let, co byla vyhlášena 

Československá republika. Bude se konat spousta oficiálních 
a jistě velkolepých oslav. Také v Boleradicích máme už 
připraven seznam všech akcí spolků, Úřadu městyse či 
farnosti věnovaných právě tomuto výročí. Měly by to být 
především připomínky a hledání už dávno zapomenutých 
vzpomínek nejen na události roku 1918. 

  
Více jak čtyřicet jmen na pomníku před školu 

znamená, že v každé rodině v Boleradicích byl nějaký děda 
či praděda co padl nebo zahynul v první světové válce. Měli 
bychom vědět, proč na tom pomníku jsou, za co bojovali, 
jaké byly osudy těch, co válku přežili a vrátili se domů ke 
svým rodinám. Během války se na území Francie, Itálie či 
Ruska se vytvářely sbory legionářů – českých a slovenských 
vojáků, kteří nechtěli bojovat za císaře a bojovali v cizině za 
nový stát. Jejich jména, tváře a osudy jsou už dávno 
zapomenuty. Pojďte si je s námi připomenout v neděli  2. září 
v 15 hodin v Divadle Boleradice. V programu slavnostního 
setkání zazní úryvky z deníků pana Františky Otýpky 
z Boleradic, písničky Karla Hašlera a hlavně představení 
nové knihy (ne)Zapomenutí  legionářští „bráškové“ - 
 Kloboucko, který vydává Spolek vojenské historie Valtice  
ve spolupráci s obcemi Kloboucka. Právě v ní se budete 
moci dovědět množství informací získaných o legionářích-
rodácích nejen z Boleradic. Autor František Trávníček čerpal 
z vojenských i civilních archívů a také oslovil rodiny, které 
měly mezi předky vojáky legionáře. Určitě se dovíte množství 
zajímavostí o historii dotýkající se rodáků z naší obce.    

 

 
 

Jiří Janda 
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Povídání o divadelním zájezdu na Jičínsko 
a nejen o něm 

 
Libuše Klímová (LK): Vím, že zájezdy máš na 

starosti u nás v divadelním spolku ty. Jak se vlastně 
takový výlet připravuje? Vždyť nachystat program na tři 
dny, zajistit ubytování pro třicet lidí není asi práce na 
jeden večer. 

 
Jiří Janda (JJ): Tak to opravdu není (smích). O tom, 

kam pojedeme, přemýšlím už rok dopředu. Každý zájezd 
chystám tak, že si nejprve místa, která navštívíme, pořádně 
projdu a prohlídnu. Taky si něco přečtu na internetu nebo 
dám na doporučení známých a přátel. Míst v Česku, která 
stojí za to navštívit je stále dost a přibývá jich. Mám nejraději 
takové ty „místní pamětihodnosti“ o které se lidé poctivě 
starají, protože k nim mají niterný vztah. Tou byl letos třeba 
strojní mlýn Oldřicha Prášila v Železnici, kde provází vnučka 
zakladatele. Její výklad nebyl jen memorováním naučeného 
textu – bylo to osobní sdělení a vzpomínky na dětství 
strávené na mlýně u svého dědečka. Pokud má návštěvník 
alespoň trochu představivosti, uvidí při jejím vyprávění 
mlynáře, jak zkouší kvalitu mouky a snad i jeho úsměv na 
tváři jak se mu daří. 
 

 
 

LK: O zájezdy je poměrně zájem, vždyť každý rok 
nás jede kolem třiceti a pokaždé někdo jiný. Účastníci 
zájezdů jsou ve věku od deseti do osmdesáti let. Jaký je 
recept na to, aby se na zájezdě nikdo nenudil? 

 
JJ: Já žádný recept nemám, to se musí sejít taková 

parta lidí, kteří mají společné zájmy a dokáží se ty tři dny 
vzájemně tolerovat. A to se nám v posledních letech daří. 
Stalo se už malou tradicí, že k Divadelnímu zájezdu patří 
něco od divadla, krátký pěší výlet, pivovar a večer beseda. 
Prostě pro každého něco, každý si najde to svoje. Vloni to  
byla exkurse v divadle Antonína Dvořáka v Příbrami, pivovar 
v Březnici, výšlap k Padrťským rybníkům a večery se 

zpíváním u skleničky. Letos jsme se podívali do Muzea 
amatérského divadla v Miletíně, vyrazili na Kumburk, 
nakoupili pivo Novopackého pivovaru a besedovali večer na 
dvorku za hotelem. Prostě vybrat takový program, který 
zaujme jak tvoje dcery tak i starší ne příliš zdatné turisty. 
Proto se také při sobotním výletu vždy rozdělíme - jedna 
skupina jde pěšky a druhá má na programu prohlídku nějaké 
zajímavosti a přijede pak za námi. Tak to bylo i letos – s 
prohlídkou města Nová Paka, podzemním sklepením a 
výstavkou polodrahokamů snad byla spokojenost. Ti 
zdatnější z nás vyrazili z Nové Paky na šest kilometrů 
vzdálený hrad Kumburk pěkně po svých. Pěší túra měla 
nádech příjemné procházky krajem Karla Hynka Máchy s 
podkrkonošskými roubenými chaloupkami… 
 

 
 

LK: ...nakonec jsme se na Kumburku všichni 
šťastně setkali. 

 
JJ: Abych nezapomněl nejdůležitější je, že se o zábavu 

dokážeme postarat všichni společně. Jen si vzpomeň no 
loňské vystoupení tvé dcery Magdy a Alžběty Hrádkové nebo 
letošní rozdávání diplomů a cen. Je to taková milá třešinka 
na dortu. 
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LK: Ano, máš pravdu, letos nás holky včetně těch 
starších překvapily výborně sehranou scénkou O 
nenasytném klíštěti. 

 
JJ: Stala se z toho už taková tradice. Trochu toho 

komediantství si vezeme všichni s sebou. A letos bylo hezké, 
že se dokázaly holky domluvit společně a nakonec z toho 
byla nádherná podívaná. Všichni jsme ocenili nápaditost a 
vtip celé scénky. Je hezké, že ti starší umí předat něco ze 
svého hereckého umění těm nejmladším. Koneckonců 
divadlo nás spojuje. 

 
LK: O krásné okamžiky není na divadelních 

zájezdech nouze. Na zámku Humprecht jsem byla 
překvapena, a určitě nejen já, jakou tam mají místnost s 
ozvěnou. Průvodkyně nás tam nechala zazpívat písničku 
Pime vínečko, dobré je, dobré je. Myslím, že to byl jeden 
ze silných zážitků letošního zájezdu. 

 
JJ: Na ten zámek jsem vás chtěl přivést právě kvůli 

tomu. Provázela nás přímo kastelánka a poslední místností v 
prohlídce byla Sala acustica s ohromující ozvěnou. Pořádají 
se tam koncerty a slavnostní setkání. Už nevím, kdo tu 
písničku navrhl ale je tak krásná, že na zámku určitě ještě 
dnes vzpomínají na ty divadelníky z Moravy. Ta atmosféra 
se slovy už popsat nedá, to by musel zažít každý na vlastní 
kůži. 

 
LK: Všude potkáváme vstřícné a otevřené lidi - to 

se už stává milou samozřejmostí. Co ti na zájezdě udělá 
radost? 

 
JJ: V hostinci Na Špici, kde jsme v sobotu obědvali, 

jsem potkal spřízněnou divadelní duši, hostinskou paní 
Němcovou, která dříve působila v Jičínském divadelním 
spolku. Škoda, moc jsme si nepopovídali, bylo poledne a 
měla plno hostů, takže se musela otáčet. Určitě jsme tam 
nebyli naposledy. Vůbec na zájezdech potkáváme mnohé 
lidičky, které si rád uchovám v paměti. Vzpomínám na 
nadšenou paní v Rožmitále pod Třemšínem vyprávějící nám 
o J. J. Rybovi, na lékárníka ve Vidnavě, na hostinského U 
Doležalů v Hlavňově, na mnicha-průvodce po klášteře v 
Broumově či sládka v Olivětíně. Letos to byli určitě pan Milan 
Lánský v Miletíně, už zmíněná paní Němcová, paní 
Suchardová v cukrárně Zlatá Pecka, pan farář Mariusz 
Robak v kostele sv. Bartoloměje, nadšenci starající se o hrad 
Kumburk, kastelánka zámku Humprecht - snad jsem na 
někoho nezapomněl. A nejvíc mám radost z toho, že se 
zájezd líbil a slíbíme si cestou zpátky, že za rok pojedeme 
zase. 

 
LK: Na závěr se nemohu tedy nezeptat, kam s 

Tebou a s divadlem pojedeme příští rok? Už máš nějaký 
tip na výlet? Prozradíš? 

 
JJ: Chtěl bych poděkovat všem, kteří s námi vyrazili na 

zájezd na Jičínsko. Tip na zájezd už mám, pomalu se rodí v 
hlavě, ale zatím prozrazovat nebudu. Můžu jen slíbit, že se 
nudit nebudeme. 

 
V pátek jsme navštívili: 

 
* Sochařský park na vrchu Gothard a nejstarší sochou 

Jana Žižky z Trocnova a dominantou Riegrova obelisku z 
jednoho kusu kamene 

* Cukrářství s hořickými trubičkami 
* Miletín s Muzeem amatérského divadla, vyhlášené 

Erbenovo cukrářství a jeho Miletínskými modlitbičkami 
* Nejstarší přehradu v Čechách Les Království na Labi 
* Renesanční hrad Pecka 
* Cukrárnu Zlatá Pecka na náměstí v Pecce 

 
 

V sobotu jsme navštívili: 
 

* Pěší výlet na středověký hrad Kumburk – méně 
zdatní si mohli ještě prohlédnout město Nová Paka 

* Oběd v zájezdním hostinci Na Špici 
* Regionální muzeum a mlýn v Železnici 
* Valdštejnskou lodžii a park Libosad 
* Projeli jsme Valdicemi kolem vězení pro nejtěžší 

zločince 
* Projeli jsme největší čtyřřadou alej v republice 
* Večer opět v cukrárně a na dvorku hotelu v Pecce 
 
V neděli jsme navštívili: 

 
* Mši v kostele sv. Bartoloměje s farářem Mariuszem 

Robakem 
* Ještě jednou cukrárnu Zlatá Pecka s domácí ovocnou 

zmrzlinou 
* Podnikovou prodejnu Novopackého pivovaru 
* Město Jičín 
* „Filmařskou“ vesnici Vesec 
* Lovecký zámek Humprecht u Sobotky s jeho 

akustickou hodovní síní 
* Dětenice se středověkou krčmou 

 

 
 

Jiří Janda 
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Zahrádkáři 
 

 

Zahrádkáři informují 
 

Jaro je v plném proudu, blíží se léto a všechno roste a kvete. 
Zahrádkář se může radovat, příroda slibuje pěknou úrodu. A 
tak se okopává, zalévá, bojuje s plevelem a škůdci, prostě 
opečovává, aby úroda byla co nejhojnější a dělala radost. A 
je i dobré myslet již na výpěstky pro podzimní výstavu. 
 

VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN 
 

„Od vzniku republiky po dnešek“ 
- k 55. výročí založení místní organizace ČZS 

- k 100. výročí vzniku ČSR 
koná se 23. září 2018 

 
Prosíme o zapojení široké veřejnosti a občanů, zahrádkáře a 
milovníky přírody, aby připravili své výpěstky. K příjemné 
atmosféře bude hrát CM PRIMÁŠ. Bude i soutěž o ceny 
„Pokrmy z dýní, cuket a baklažánů“. Těšíme se na Vaše 
recepty. Již teď všechny srdečně zveme. 
 
A co naše zpracovna? 

 
Čeká na Vás a Vaše ovoce. Nabízíme tyto služby: 
 
SUŠENÍ OVOCE – drobné ovoce: jahody, (rajčata) krájet až 
na místě, maliny, ostružiny, třešně, višně aj. meruňky, jablka, 

hrušky, švestky 
 

- kapacita sušičky 22kg, doba sušení 24 hod., cena 450,-Kč 
za 22 kg vypeckovaného ovoce 

 
MOŠTOVÁNÍ OVOCE – jablek 

- cena 5,- Kč za 1 kg ovoce 
 

DRCENÍ OVOCE NA KVAS 
- cena 4 Kč za 1 kg ovoce 

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

 
Pavel Kabela 

 

Techsport 
 

 
Vysázeli jsme pamětní lípy 

 

Při příležitosti letošního stého výročí vzniku 
samostatného Československa, z iniciativy Techsportu, na 
katastru městyse, byly vysázeny tři pamětní lípy (novou 
republiku tvořily tři celky). Určitým podnětem byl podobný akt 
vysázení tzv. „Lípy svobody“ k 10. tému výročí trvání 
republiky, tedy 28. 10. 1928. Ta se nachází u kostela a je 
označena tabulkou. 

Jednu z vysázených tří líp jsme umístili na paloučku 
u hřbitova, naproti oskeruši vysázené k výročí našeho vstupu 
do Evropské unie, a je také označena. Druhá je u soch sv. 
Cyrila a Metoděje, poblíž kde je „ Tondův kaštan“, vysázený 
Tondou Krmíčkem, nadšeným sadařem a fortelným 
budovatelem naučné stezky Boleradic.  Třetí lípa je umístěna 
v Památníku Viléma Mrštíka v Helenčině údolí, jsou 
označeny cedulkami.  Všechny tři jsou osázeny v místech, 

kde je dostatek prostoru a budou ho mít, až dorostou a 
dosáhnou patřičnou korunu, a tím se stanou ozdobou místa. 

Tímto se rozrostou památné a zajímavé stromy na 
území našeho katastru. Nejstarší a nejrozložitější je strom 
oskeruše, zaregistrované a označené ochránci přírody jako 
„Památný strom“. Dále je to „Lípa pro veterány“, slavnostně 
zasázena dne 11. 11. 2011 na Den veteránů, v místě 
bývalého rybníčku – brouzdaliště mezi silnicí a potokem pod 
kostelem. 

Na návsi, před hospodou a sálem se nachází další 
dva stromy. Lípa vysázená včelaři dne 7. 4. 1987 při 
velkolepé vzpomínce vzniku jedné z nejstarších včelařských 
organizací v našem kraji. Druhým je strom platan, jediný 
svědek budování rozlehlé parkové úpravy středu vesnice 
učitelem Bohuslavem Chalupou. Obě dřeviny budou znovu 
označeny. 

Vedle toho existují doklady masivní výsadby 
včelařských dřevin po vesnici za první republiky a před půl 
stoletím líp ke hřbitovu. Samozřejmě bychom našli další, 
které by stály za zmínku, snad i vyznačení, kdy a proč je 
někdo sázel, kdo to byl (jako řidicí učitel František Novák při 
tzv. stromkových slavnostech, učitel Michal Pustka -  břízy ve 
Dvoře a ke hřbitovu), ale i další. 

Vysázením tří líp jsme chtěli připomenout 
historickou událost naší země, osamostatnění českého 
národa. Vlastní výsadba byla provedena v den, kdy náš 
městys si připomínal svoje osvobození v roce 1945. Zárověň 
připamatovat častou i namalou sadařskou tradici na 
veřejných místech (výsadba třešní kolem obecních cest, 
osázení Pasek ovocnými stromy, později dosazování 
třešněmi apod.) To vše nejen krášlí naše prostředí, přinášelo 
dobro a dosud tak činí, neboť stromy poskytují radost i užitek 
svojí všestrannou funkcí. 
 

 
 
 
 

Za Techsport – Jan Horák 
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Koryfejové Boleradic 
 

Po tomto téměř neznámým a proto pro mnohé 
provokativním názvem je malý sborníček seznamující s 
vůdčími osobnostmi místního, národního, hospodářského a 
společenského obrození či vzkříšení, které měly svojí 
obětavostí a uvědomělou činností, obrovský vliv na 
neobyčejný rozvoj Boleradic. 

Dva z nich, farář Filip Toufar a učitel Cyril Metoděj 
Hladký, mají pamětní desku na hasičské zbrojnici za svoje 
zásluhy o založení, ve své době tolik potřebného, 
hasičského sboru. Další z trojice buditelů-koryfejů Jan 
Stehlík, který mimo jiné měl lví podíl na postavení hasičské 
zbrojnice, již nemá žádnou konkrétní, faktickou a výraznou 
připomínku, a proto jsme mu zabudovali pamětní desku na 
dům, v němž po většinu svého života pobýval a pracoval i 
zemřel. V němž 30 let vedl místní záloženský a úvěrní 
spolek, který před 110 léty inicioval a zřídil. Uvedený 
sborníček popisuje také jeho mnohoznačné činy a zásluhy. 

Na jeho vzniku se nemalou mírou, zejména 
grafickou úrovní, podílel pan Jiří Soukop, za což mu vřele 
děkuji a vážím si jeho ochoty. 

Zatím jsme tuto malou publikaci namnožili jen v 
malém množství, neboť nevíme, kolik nalezne zájemců, 
proto ti, kdo by ji chtěli mít, nechť si ji objednají u některého 
člena výboru Techsportu. Nejpozději do 8. července. Dle 
toho zajistíme počet výtisků. 
 

Za Techsport – Jan Horák 

 

Příspěvky občanů 
 

 

Volby se blíží 
 

„Volby se blíží Kulíšku“ – tak začíná známá 
komedie Zvonokosy, kterou před pár léty náš divadelní 
soubor úspěšně bavil diváky u nás i na mnoha místech naší 
země. Ve Zvonokosech řešili umístění veřejného záchodku a 
emoce, které toto dílo vyvolalo, musela nakonec řešit i 
přivolaná vojenská jednotka. Nicméně – všechno nakonec 
dobře dopadlo. 

No a nás zanedlouho také čekají volby. Tedy – 
volby komunální, místní. Čtyři roky utekly jako voda a opět si 
budeme volit své zastupitele. Dá se předpokládat, že u nás v 
Boleradicích nepřesáhnou předvolební emoce přijatelnou 
míru a vojsko nebude nutné povolat! 

Ale dost legrace – volby jsou docela vážná věc. A 
jak se postupně blíží, neodbytně se vkrádá otázka, kdo bude 
letos kandidovat. Kolik volebních stran či uskupení se u nás 
zaregistruje, kolik našich občanů bude ochotno uvést svoje 
jméno na některé z kandidátních listin? A také – co nám 
budou volební strany nabízet, s jakým programem pro 
budoucí čtyři roky přijdou? A otázka zásadní – kdo bude řídit 
naši obec v následujícím volebním období, tj. jaké bude 
složení nového zastupitelstva? 

Podle nedávno provedeného průzkumu dramaticky 
poklesl zájem o účast na působení v komunální politice – 
tedy samosprávě obcí a měst. A to zejména u mladých lidí! 
Vzhledem k tomu, že jde o celospolečenský jev, budou se 
jím určitě zabývat k tomu povolané instituce. Ale snad si 
smíme položit otázku, jak je tomu u nás, v naší obci. 

To, že řídit obec by měli především lidé mladí (či 
relativně mladí) a vzdělaní je logické. Mladý člověk má 
dostatek sil i odolnosti, dostatek odvahy jít do případných 
střetů či rizik, dostatek odhodlání prosazovat třeba i 
netradiční řešení problémů. Tedy vlastnosti, které nám 
starším a dejme tomu zkušenějším chybí. Dá se tedy říct – 
postavme budoucí rozvoj a směřování naší obce na 
mladých. Ale půjdou ti mladí do toho? Budou se v letošních 

volbách ucházet o možnost podílet se na řízení naší obce? V 
Boleradicích je až překvapivě velký počet lidí se 
středoškolským vzděláním a poměrně velký počet občanů, 
kteří se mohou pyšnit vysokoškolským titulem. A 
samozřejmě celá řada mladých, kteří disponují tím, čemu se 
říká zdravý selský rozum. Lidí, kteří mají jasno v tom, jak by 
se naše obec měla rozvíjet, aby byla dobrým místem pro 
život. Právě tito lidé jsou obrovským potenciálem a nadějí 
pro budoucnost našeho sídla. 

Jenže zdá se, že je tady problém! Jsou-li tito mladí lidé 
osloveni před komunálními volbami s nabídkou kandidatury 
do zastupitelstva, náhle se objeví celá řada důvodů, pro 
které se na věcech veřejných nemohou podílet. Je těmito 
důvody skromnost, pohodlnost, stydlivost, nezájem, strach z 
odpovědnosti, obavy z reakce okolí, rodina....? Nebo je za 
tím špatná zkušenost a ztráta iluzí po návštěvě zasedání 
našeho zastupitelstva? O každém z těchto důvodů by se jistě 
dalo diskutovat. Ale má-li se naše obec opravdu stát tím 
dobrým a příjemným místem pro život je potřebné, aby právě 
mladí byli ochotni vzít na sebe nezbytnou míru 
spoluodpovědnosti a odvahy prosazovat své názory. A to 
právě v zastupitelstvu obce! Omezit se pouze na (hloupé!) 
konstatování, že v Boleradicích „ chcípl pes“ a že „jinde to 
dělají líp“ je opravdu laciné. 

A co my, voliči? Nezapomněli jsme na to, že naše 
spoluodpovědnost nekončí vhozením volebního lístku do 
urny? Že bychom se neměli lacino vzdávat možnosti (a snad 
i povinnosti) kontrolovat ty, kterým jsme ve volbách dali 
důvěru? Že bychom měli vědět, jaké mají názory na řešení 
problémů obce, jak vystupují na jednáních, jak hájí naše 
zájmy, pro co zvedají ruku při hlasování? To ovšem 
znamená, zvednout se čtyřikrát, pětkrát do roka od televize a 
zajít na zasedání zastupitelstva. Až na nepatrné výjimky 
probíhají však zasedání za naprostého nezájmu občanů – 
voličů. 

Tak tolik moje malá předvolební úvaha. Doufám, že 
není příliš skeptická a že na podzim budeme příjemně 
překvapeni zájmem lidí mladých a schopných o práci pro 
naši obec. Pro úplnost dodávám, že prezident republiky 
stanovil termín konání komunálních voleb na 5. a 6. října 
2018. 

Jan Koráb 
 

Za vínem na Korsiku 
 

Moji milovanou Korsiku jsem letos v květnu navštívil 
už popáté. Korsika je ostrov ve středozemním moři a je 
francouzským územím. To, že se ve Francii rodí jedna z 
nejlepších vín na světě, je obecně známo. Francie je ve 
vinařském světě pojem! 

Už méně je známo, že vynikající vína produkuje 
také Korsika a to včetně těch, která se mohou pyšnit tzv. 
apelací AOC ( Apelacion origine control). Jako první dosáhla 
tohoto prestižního označení korsická vína z oblasti 
Patrimonio (region Nebio). Oblast jsem velmi krátce navštívil 
už před osmi lety, ale při letošní návštěvě Korsiky jsem se 
rozhodl věnovat této oblasti více času. Zajímalo mě 
především, jak vypadají zdejší vinice, zdejší vinařství a 
samozřejmě jak chutnají zdejší vyhlášená červená vína – a 
to nejen ta s označením AOC. 

 
Moje dojmy lze v krátkosti shrnout takto: 
 

Vinice: vypadají trochu jinak, než ty naše. Kmínky 
jsou velmi nízké, první drát je 25 – 40 cm od země, další 40 
– 60 cm vysoko. Kmínek se v této výšce větví na dvě krátká 
ramena. Pak následuje klasické dvoudrátí. Půda je zde velmi 
(někdy až extrémně) kamenitá, v navštívené oblasti podle 
dostupných informací hlinito- křídová. Víno zde údajně 
pěstovali už staří Římané v době, kdy Korsiku okupovali. 



POLEHRAD  –  ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC                                            ČERVEN  2018 

Strana 16 

Díky výborně značené a informacemi vybavené 
vinařské stezce (route de vins) jsem měl možnost projít cca 
½ výměry vinic v obci Patrimonio a vidět vinice pečlivě 
obdělané, průměrné i (bohužel) vinice zanedbané či pusté. U 
těch nových je zřetelné, že plochy pro jejich pěstování byly 
doslova vyrvány původnímu porostu macchie, což je 
neuvěřitelná směs všech možných dřevin, keřovin apod., 
které tvoří naprosto neprostupnou džungli! Svahy nových 
pozemků jsou evidentně upraveny pomocí těžké techniky. To 
všechno – tedy úpravy terénu a výsadbu nových vinic 
umožňuje velkorysý program podpory korsického vinařství ze 
strany pařížské vlády. Na úrovni současného korsického 
vinohradnictví je to opravdu poznat. 

Jen na okraj: v oblasti Patrimonio je celkem cca 500 
ha vinic, na celé Korsice asi 7000 ha. Víno se pěstuje v 
celkem 9 vinařských oblastech, i když výraz „oblast“ zní pro 
nás poněkud úsměvně, když zjistíme, jakou výměrou tyto 
oblasti disponují. Např. vinařská oblast Cateaux du Cap 
Corse či Muscat du Corse mají 27 respektive 71 ha vinic. 
Obě oblasti jsem dříve také navštívil. 

Pokud se týká zpracování vín v oblasti Patrimonio, 
toto je zajišťováno poměrně značným počtem větších či 
menších rodinných vinařství (označovaných Domaine nebo 
Clos), kterých je jen ve zmíněné obci několik desítek, 
přičemž tato má jen necelých 700 obyvatel! Starých, 
klasických vinařství se v posledních letech ujali mladí vinaři, 
za podpory státu a programů EU nakoupili moderní 
technologie a nutno říci, že výsledek jejich snažení prospívá 
všem vinařským oblastem na Korsice, je atraktivním pro 
cestovní ruch a tou nejlepší reklamou pro celý ostrov. A díky 
této velkorysé podpoře se daří vytvářet nová pracovní místa 
a bránit tak odlivu především mladých lidí za prací na 
pevninu. 

Vína: tady je potřeba říci, že korsická vína jsou 
úplně jiná, než ta naše. Pokud se týká bílých vín, asi by naši 
vinaři nejásali nadšením. Vína jsou to velmi aromatická, 
sladká, především muškátového typu. Ptát se zde na ryzlink, 
veltlín či chardonay je zbytečné. Při vší úctě ke korsickým 
vinařům mi ani jedno bílé víno nechutnalo (to je ovšem 
pouze názor poučeného laika). Zato červená vína jsou i pro 
našeho konzumenta úžasná! To množství slunečního svitu a 
jeho síla jsou tu znát. Velmi vysoké barevné tóny, jemné, 
krásné, čisté aroma, pro nás neobvyklá plnost, dlouhá 
dochuť – je opravdu radost pít korsické červené. Přiznávám 
ovšem, že po třech dnech koštování mi začínala chybět ta 
pikantní kyselinka, kterou se vyznačují naše moravská vína. 

Závěrem: tvrzení turistických průvodců (i těch 
renomovaných) o tom, jak korsičtí vinaři nabízejí ochutnání 
svých vín lačným turistům, je poněkud liché. Narazit na 
Korsice na otevřený „sklep“ (sklepy, jak je známe u nás, tam 
nejsou), je spíše náhoda. Ochutnávky a prohlídky bývají 
předem domluveny prostřednictvím cestovních kanceláří a 
různých agentur. Ale vína z místních vinařství můžete 
ochutnat ve speciálních obchůdcích ve větších blízkých i 
vzdálenějších městech (St.Florent, Corte, Bastia, Ajaccio….). 
Tyto prodejny a „sklepy“ nabízejí buď vína konkrétních 
velkých vinařství (např. Lazarini, Dominici, Gentile ….), nebo 
mají výběr vín z vinařství menších. 

Jako velký problém vidím tzv. jazykovou bariéru. 
Chcete-li si popovídat o víně s vinařem či prodejcem vína, 
bez dobré znalosti francouzštiny (navíc s přihlédnutím k 
vinařské a vinohradnické terminologii) se neobejdete. 
Nezbývá tedy, než se spolehnout na vlastní degustační 
schopnosti, což ovšem může být docela problém – alespoň v 
mém případě. 

Jan Koráb 
 

Korsika a pivo? 
 

Před třinácti léty – při své první návštěvě Korsiky - 
jsem navštívil tehdy jediný korsický pivovar v městečku 

Furiani nedaleko přístavu Bastia. Pivovar vařil tehdy 3 druhy 
piv: Serena, Colomba a Pietra. Všechna tato piva jsou 
svrchně kvašená, Colomba je s příchutí macchie, polotmavá 
Pietra je s přídavkem kaštanové mouky. Uvedená piva mají 
na naše poměry vyšší obsah alkoholu – např. Pietra 6% ! - a 
nejsou filtrovaná. Vaří se tzv. infuzí, nikoliv rmutováním, jako 
naše české ležáky. 

Příjemným překvapením při mojí letošní návštěvě 
byla skutečnost, že uvedený pivovar rozšířil sortiment o pivo 
Pietra Blondé, které mi (i přes mé výhrady ke svrchně 
kvašeným pivům) udělalo radost. Především je čisté, 
(filtrované), má krásnou zlatavou barvu a je příjemně 
chmelené. Zatím je to z mého pohledu nejlepší korsické pivo. 
Na poslední chvíli (a to spíše náhodou) jsem objevil ještě 
další pivo z pivovaru ve Furiani a to Pietra Rosso. Je to 
možná pokus o něco atraktivního, ale podle mého laického 
soudu se toto pivo nepovedlo. 

Mimořádným, nikoliv však příjemným zážitkem na mojí 
letošní výpravě byla návštěva biopivovaru BIERA RIBELLA 
nedaleko města ST. Florent. Majitelka a sládková v jedné 
osobě vyrábí a nabízí 8 druhů nápojů, z nichž každý je jen 
velmi vzdáleně podobný ušlechtilému nápoji, kterému u nás 
říkáme pivo! K degustaci mi bylo předloženo 6 vzorků, 
různých stylů s důrazem na to, že všechny jsou v kategorii 
BIO. I když jsem se snažil být během ochutnávky co 
nejzdvořilejší, byly moje rozpaky natolik nepřehlédnutelné, 
že paní majitelka přerušila výklad a pro jistotu se mě zeptala, 
odkud jsem. Sdělil jsem jí, že z ČR, pochválil nabídnuté 
vzorky a omluvil jsem se, že preferuji klasické pivní styly. 

Pro úplnost: tato „piva“ byla ochucena červeným 
pomerančem, mátou a několika dalšími bylinami, které mi 
majitelka přinesla ukázat a které neumím pojmenovat. Slad a 
chmel si paní kupuje, ostatní přísady pěstuje na vlastním 
pozemku v BIO kvalitě. 

Na Korsice vznikl nedávno další pivovar s názvem 
TORRA. Nachází se nedaleko hlavního města Ajaccia a vaří 
dva druhy piva typu biére du maquis (opět svrchně kvašená 
a ochucená místními bylinami). V jednom velkém 
supermarketu jsem napočítal celkem 14 druhů korsických 
piv. Nový restaurační pivovar TRIBBIERA ve vesnici 
Ghisonaccia vaří výhradně pro svou restauraci čtyři svoje 
piva, jedno z nich s přídavkem korsického medu. Některá z 
nich jsem neměl odvahu ochutnat. Kdyby výše zmíněná piva 
byla uvařena u nás, asi bych se při jejich hodnocení 
neubránil silnějším výrazům. Ale podrobit zdrcující kritice lidi, 
kteří se rozhodli riskovat a pokouší se vařit pivo v zemi, kde 
v tomto oboru chybí sebemenší tradice, v zemi, kde se 
nepěstují ani základní suroviny pro výrobu piva, v zemi, kde 
se pije především víno a pastis – to by opravdu nebylo 
správné! Naopak, korsickým sládkům a nadšencům je 
potřeba popřát mnoho trpělivosti, obchodní úspěch a štěstí v 
jejich snažení. A doufat, že postupně zvládnou technologii 
výroby piva natolik, že se jejich nápoje stanou stejně 
vyhlášenými, jako korsická vína! Zatím bych jim upřímně 
doporučil návštěvu České republiky a konkrétně měst Plzně, 
Českých Budějovic a několika dalších. Nepochybně by to pro 
ně znamenalo povzbuzení a inspiraci. 
 

Jan Koráb 
 

Pršívalo, pršívalo, bývalo… 
Meliorační družstvo 

 

Nedostatek vody, zejména té pitné, je na kontinentě 
celosvětový problém, o čemž dnes nelze pochybovat a 
dokonce o tom nás již informují média. Sucho se negativně 
projevuje v mnoha směrech, zejména při zajišťování výživy, 
má velký vliv na migraci a nejen lidí, atd. Jeho dopady lze 
cítit i v naší vesnici. Je paradoxní, že ještě poměrně nedávno 
se nedostatek vody tak citelně neprojevoval, spíše naopak. 
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Pátráním v minulosti i vlastní paměti, zejména té 
nedávné, si můžeme vzpomenout, že naši Harasku napájely 
více či méně vydatné přítoky ze všech stran přilehlých údolí 
– potůčky, pramínky, járky, studánky mokřiny; podmáčených 
polí a luk bylo téměř „na každém kroku“. Jistě ne všechny 
měly vody nadbytek a po celý rok, některé byly vydatné, jiné 
méně, mnohé jen občas. 

Můžeme si je připomenout, zavzpomínat a oživit. 
Především však zamyslet se nad dnešním stavem vodních 
zdrojů, porovnávat, hledat příčiny a rozdíly extrémů, 
možností omezování negativních dopadů sucha, tedy jak 
lépe s vodou zacházet, především s ní šetřit. 

Tedy co paměť dá. Potok od lesa Orliček s celým 
přilehlým údolím měl dva zdroje. Drenáže od lesa, druhý od 
Homole podél silnice, oba s vyústěním na kraji před mostem 
vesnice. Toto území výstižně připomíná dřívější stav i název 
– Rybníčky. Dále se tato voda hrnula pod Pasekami podél 
ulic a v polovině Pastýřské ústila do potoka. Tok to býval 
dost silný a po celý rok, ráj pro kačeny a husy i na stavbu 
dětských mlýnků. Kde ty časy jsou. V Šejbách pramenil (v 
Randli dokonce se nacházela studna, využívaná zejména 
vinaři) pak Klobouckou ulicí dolů k potoku se vinul malý 
járek, hlavně po vydatných deštích. Obdobný zdroj vody 
vytékal ve Žlebích, polní cestou se vlekl pod silnicí 
k Divákům a za ní skončil v potoce, ne však celoročně. 
Stejně tak od lesa nad Novou horou pramínek se plazil 
údolím k Výhonu, pak pod Dukeský k nynějšímu ZD, pod 
silnicí ke mlýnu, dříve do mlýnského náhonu a potoka. 
Poměrně bohatý na vodu byl tok pramenící pod Křížemi a 
Stráněmi, pokračoval pod bývalou cihelnou a Býkovnou přes 
Zahajska do Harasky. Kdysi v minulosti napájel malý rybník 
Pod Pasekami, později na jeho místě mokřad a byl zdrojem 
vody pro tamější cihelnu na „kotovice“. Mokřady se často 
vytvářely na loukách za dolním mlýnem po obou stranách 
Harasky. Z tamější podmáčené trávy často onemocněl 
dobytek a po vydatných záplavách tam lidé prokopávali 
propusty na odtok vody do potoka. Na opačné straně 
směrem k vesnici se nacházel panský rybník s mlýnem a po 
jeho vypuštění od vesnice, podél silnice k mlýnu, cedl 
mlýnský náhon vody na mlýnské kolo. Od mlýna směrem na 
jih, na rozcestí čtyř cest, se nacházela kamenná studánka 
napájená pramenem od lesa, s lahodnou vodou občerstvující 
pracující na okolních polích i pocestné putující polní cestou 
k Hustopečím. U studánky bylo i brouzdaliště pro zvěř, ptáky 
i koně a určený prostor pro kočující cikány. Plocha bývalého 
rybníka se melichovala a hospodařila na ní bývalá divácká 
vrchnost jako vlastník. Obdobná situace se nacházela na 
opačné straně vesnice k Divákům, trať měla název 
Rybníčky, což vyjadřovalo bažinaté území, o němž pověst 
vyprávěla, že „v noci světélka z ní vycházející lákají zbloudilé 
a opilé a ti v bažině utonou“. K severu přilehlá stráň se 
vyznačovala sesuvy půdy podzemními prameny. Tamější 
pozemky dávaly špatné užitky, proto se na nich zbudoval 
prvý z plánovaných tří rybníků. Před tím poblíž 
vybudovaného fotbalového hřiště, se nacházela studánka 
s nevalnou chutí vody, přesto občerstvovala hráče i diváky 
fotbalu. Horní mlýn měl i z rybníka vodní náhon se strouhou, 
která sloužívala jako koupaliště. Fakt dvou vodních mlýnů u 
nás hodně vypovídalo, o čem by bylo dost zajímavé. Stejně 
tak, že na krátkém úseku Harasky existovalo pět vodních 
pohonů (Martinické továrny, divácký mlýn, dva boleradické a 
jeden morkůvský) svědčí o bohatosti průtoku vody. Je také 
důkazem, že v minulosti lidé si vody a její síly vážili, dovedli ji 
využít. 

O dřívějším přebytku vody naznačují pomístní 
jména tratí a pozemků – Bařina, Lůžinky, Rybníčky, Louky, 
Rybník, Nadrybníkem, Strženec a jiné. Všechna vznikla 
staletým podmáčením. Bařina – tedy bažinatý a močálovitý 
střed vesnice, určený středověkou vrchností k vytvoření 
náměstí. Její druhá, dolní část s meandrující haraskou, po 
jejím narovnání a vysušení, využíváná k výstavbě domů. 

Prostor náměstí až do jeho zavezení byl bažinatý a 
minimálně obdělávaný, (v tehdejší školní zahradě stála tůňka 
– žabinec). Na protější straně blíž ke kostelu se nacházelo 
brodiště vozů i koní (pokud bylo vody dost) bez nějakého 
přítoku, zvané „rebníček“. Zvláštní událost: v r. 1844 velká 
bouře svrhla cibulovitou věž kostela do něho a tak listinná 
část archivu skončila v bahně. Zajímavou situaci skýtají 
paseky. Tamější hrad měl mít hlubokou studnu, zejména 
z obranného hlediska, dešťová voda by nemusela stačit. 
Určité podzemní prameny tam mohly existovat, neboť na 
západní straně došlo v r. 1941 k sesuvu půdy, včetně 
vozovky. V našem sklepě, který je na severní straně, bývala 
studánka a z ní vedly meliorační trubky do potůčku z Orliček. 
Rovněž na té straně, na políčku, které Jan Stehlík nazýval 
„Malé valy“ a spojoval je s nějakou stavbou, bylo místě, kde 
za vlhčího počasí v šlépějích nastupoval vlhký povlak. Naše 
studna v hloubce 10m měla silný pramen od Pasek. 

Kdyby existovala statistika domácích a veřejných 
studen, byl by to zajímavý obraz a doklad stavu našich 
podzemních pramenů. Ty hlubší byly kvalitnější vodou, 
zejména povrchové, méně kvalitní a měly především sloužit 
k hašení požárů. 
Jedna zajímavost ze šedesátých let. V té době se na našem 
katastru prováděl geologický průzkum a v prostoru Zadního 
koutu (za hřištěm) narazil na silné prameny kvalitní vody a 
na základě toho vrtaři navrhli MNV využít je pro místní 
vodovod alespoň pro část vesnice. Stavební komise proto 
provedla průzkum zájmu o případný vodovod. Ten však byl 
minimální a lidé to odůvodňovali tím, že mají ve studních 
dost vody. 

V ostrém protikladu současného stavu vodních 
srážek je existence Melioračního družstva, které vzniklo před 
117 roky, kdy vodní poměry byly diametrálně jiné jak dnešní. 
Mnoho polí bylo podmáčeno a užitky z nich byly malé. Proto 
položení melioračních trubek na tyto pozemky, uložené do 
země s mírným spádem, aby odváděly přebytečnou vodu, 
bylo jediným řešením. Aby se dosáhlo dobrého výsledku, 
musely být trubky vedeny přes několik polností, proto jejich 
majitelé se museli podílet na nákladech jako členové 
družstva. To existovalo téměř 60 let a zejména v první 
polovině svého trvání odvodnilo 73 ha polí v tratích Rybníčky 
od Bojanovic, tak od Divák, Louky za dolním mlýnem, Pan 
Jan, Zahájska, Pastviska, Rybník a jiné. Aby meliorace 
dobře fungovaly, musel se prohloubit potok Harasky v celé 
délce katastru, včetně některých jeho přítoků. To vše si 
vyžádalo mimořádné náklady ve výši 28 380.- Kč což bylo 
částka značně vysoká, proto si muselo družstvo vypůjčit u 
Zemědělské banky v Brně na 4% úrok ve 40 půlročních 
splátkách, což bylo pro každého člena velkou zátěží. Nelze 
se divit, že docházelo k nervozitě a sporům, zejména když 
nastaly nějaké komplikace. Celá tíha a zodpovědnost ležela 
na vedení družstva, především na předsedech. Tím prvním, 
od založení do r. 1911 byl tehdejší starosta městyse Bedřich 
Šír, po něm do r. 1923 Jan Stehlík, zakladatel a vedoucí 
místní záložny od r. 1924 Jakub Procházka. V tom roce 
vypůjčená suma byla splacena a členové platili jen 
dodatečné opravy na svých pozemcích. Ostatních se 
netýkaly. V té době to bylo dílo velice potřebné, třebaže 
pracné a drahé, majitelům pozemků se vyplatilo. 

Dnes se o existenci takového družstva ani neví a 
málo koho zajímá, avšak pro současnost by tato historie 
měla být určitým poučením i varováním. Tím, jak se časy 
kvapně mohou měnit, čeho ještě nedávno bylo nadbytek, jak 
lehce se může proměnit v úplný opak. Dřívější přebytek vody 
se změnil v nedostatek a bude činit stále větší problémy a 
starosti. Pro někoho to může být zbytečné strašení, pro jiné 
varující reálnost, z níž plyne úkol vody si vážit a šetřit s ní. 
V ne tak vzdáleném čase meliorační trubky vodu z polí 
odváděly, dnes by bylo žádoucí jí na pozemky vrátit.   
 

Jan Horák 
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SK Boleradice 1935 
 

 

Po 45 letech budou hrát  
Boleradice okresní přebor 

 
V neděli 10. 6. 2018 fotbalové mužstvo SK 

Boleradice 1935 porazilo v předposledním kole soutěže 
III.třídy sk.A družstvo z Kobylí 5:0. Tímto přesvědčivým 
výsledkem si pojistilo 1. místo v tabulce se ziskem 53 bodů 
a náskokem 5 bodů na Zaječí, což mu zajišťuje postup do 
okresního přeboru. 

Mnozí pamětníci si vybavují, jak v červnu roku 1970 
fotbalisté TJ Sokola Boleradice slavili vítězství ve III.třídě a 
postup do okresního přeboru a oživují se vzpomínky na 
následující 3 sezóny odehrané v nejvyšší soutěži okresu 
Břeclav. 
Po 45 letech budeme opět vídat na našem hřišti mužstva 
hrající okresní přebor. 

V předchozích sezónách, se často zachraňovala 
účast ve III.třídě, na jaře loňského roku se ovšem začala 
výkonnost mužstva zlepšovat. Konečné 8. místo a zisk 35 
bodů na konci sezóny 2016-17 se zdál být nadějný pro 
sezónu nadcházející. 

Na hráčích bylo vidět, že se chtějí zlepšovat a 
s kvalitou tréninků, jejichž náplň zajišťoval v roli trenéra 
Tomáš Vojtěšek, rostla i kvalita herní. To se odrazilo i ve 
výsledcích. Na konci podzimu loňského roku bylo naše 
mužstvo třetí, s pouze jedno-bodovou ztrátou na první 
příčku. Velkou roli sehrály výborné výsledky na hřištích 
soupeřů, až to vypadalo, jako by venku hrálo mužstvo jaksi 
lépe a uvolněněji, než na vlastním pažitu (mimochodem jeho 
kvalitu nám mohou závidět i některá mužstva hrající krajské 
soutěže, a to především díky času a úsilí, které mu věnuje 
Tomáš Šlancar a jeho další pomocníci). 

Před začátkem jarní části soutěže mnoho z nás 
věřilo, že mužstvo udělá maximum, aby neskončilo hůře než 
po podzimu a tajně jsme doufali, že se posune na příčku 
nejvyšší.  

Kdo někdy soutěžil nejen ve sportu dobře ví, že 
faktorů, na nichž jsou úspěch a vítězství závislé, je mnoho. I 
kdyby se klukům nepodařil tento kousek, všechny nás těšilo, 
jak jde kvalitativně i výsledkově mužstvo nahoru, jak se chtějí 
hráči dál zlepšovat a jak je fotbal baví. 

Tomuto úspěchu musela předcházet práce všech 
funkcionářů, trenérů mládeže i mužstva, pomoc sponzorů a 
dalších příznivců boleradického fotbalu. Každý z nich má 
svůj podíl na tomto vynikajícím výsledku.  
 

 
 

Děkujeme všem, kterým není fotbal v Boleradicích 
lhostejný a jakkoliv pomáhají s činností našeho klubu. Ať 
jsou to hráči či funkcionáři současní nebo bývalí, rodiče 
našich žáků, sponzoři i další příznivci našeho fotbalu, kteří 
jsou aktivní a dokáží strhnou nebo motivovat i další. 

Výbor SK Boleradice 1935 z.s.: 

Ing. Vladislav Šlancar, Ing. Libor Hřib, Milan Novotný, Milan 
Víteček, Tomáš Šlancar, Drahomír Stehlík, Ladislav Horák 
 
Seznam hráčů: 

Víteček Milan (kapitán), Grbavčic Filip, Hrdlička Václav, Hos 
Tomáš, Hřib Jan, Hřib Daniel, Charvát Ondřej, Koráb Jakub, 
Kršík Adam, Sedláček Jakub, Stehlík Drahomír, Stehlík 
Jakub, Stehlík Lukáš, Straka Dalibor, Šlancar Jan, Šlancar 
Tomáš, Tumanyan Edvard, Silný Martin. 
 
Vedoucí mužstva: 

Stehlík Jan 
 
Trenéři: 

Vojtěšek Tomáš, Stehlík Drahomír 
 
Tabulka střelců SK Boleradice 1935 v III. Třídě sk. A: 

 
2. Václav Hrdlička   - 22 
20.  Filip Grbavčic  - 9 
28.  Jakub Stehlík  - 6 
50.  Ondřej Charvát  - 4 
62.  Milan Víteček  - 4 
75.  Daniel Hřib  - 3 
83.  Tomáš Šlancar  - 3 
104. Adam Kršík  - 2 
119. Jan Hřib  - 2 
160. Jakub Sedláček  - 1 
167. Edvard Tumanyan - 1 
172. Jan Šlancar  - 1 
174. Tomáš Hos  - 1 

 
Tabulka soutěže III. Třídy sk. A aktuální k datu 11. 6.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn.: V termínu 16. a 17. června se odehraje poslední kolo 
sezóny, SK Boleradice 1935 jej měl hrát s týmem Ladné, 
který však sezónu nedohrál a proto se zápas neuskuteční. 
Vzhledem k pěti-bodovému náskoku však má jistotu prvního 
místa v tabulce už kolo před koncem. 
 

Za výbor SK Boleradice 1935 z.s. – Libor Hřib 
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Boleradice - Kobylí 
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Běh do lesa 
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Rybářské závody 
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Pozvánka na Jánské hody 2018 
 

 
Boleradští stárci, stárky a chasa Vás srdečně zvou na 

 

JÁNSKÉ HODY 2018 
 

PÁTEK 22.6.  
- v 18:00 hod. stavění máje 
- od 20:00 hod. k tanci, poslechu a dobré náladě 
hraje cimbálová muzika Strunka 
 

SOBOTA 23.6. 
- průvod krojovaných od první stárky 
- hody pod májí 
- Moravská beseda (děti ze ZŠ Boleradice) a  
následné dětské sólo 
- večerní hodová zábava od 20:30 hod.  
 

NEDĚLE 24.6. 
- 14:30 požehnání v kostele sv. Jana Křtitele 
- průvod od kostela 
- hody pod májí 
- v 17:00 hod. tradiční zavádka 
- od 20:30 hod. večerní hodová zábava 

 

k tanci a poslechu hraje: 
 
V SOBOTU DH Zlaťanka  
V NEDĚLI DH Lácaranka 

 

Stárci a stárky: 
1. Karel Otřísal a Soňa Babirádová 
2. Vojta Chalupa a Ludmila Klimešová  
3. Vítek Soukup a Kristýna Němcová 

4. Martin Křižák a Tereza Kabelová 

 
 

Přespolní chasy v krojích jsou SRDEČNĚ VÍTÁNY!  
 
Občerstvení po celý víkend zajištěno v šenku BAR 
U SIDA 
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Pozvánky 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inzerát 

Koupím rodinný dům v této lokalitě, i k rekonstrukci. 
Prosím nabídněte. Tel: 605982553 

 
S pozdravem a přáním hezkého dne, 

 
Ing. Jana Zapletalová 

Asistentka kanceláře Břeclav 
 

Tel.: +420 734 181 615 
 

OKNO NEMOVITOSTÍ, s.r.o. 
Realitní kancelář 

Husova 462/6 
690 02 Břeclav 

 
www.rkokno.cz 

www.facebook.com/rkokno 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uzávěrka pro III. číslo zpravodaje bude 31. 8. 2018 

III. číslo zpravodaje vyjde v září 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 
 
 

POLEHRAD – ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC 
 
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává ÚM 
Boleradice, 691 12 Boleradice 401, odpovědný redaktor 
Marta Korábová. Zaregistrováno u MK ČR reg. č.  E 11762 
Články nejsou redakčně upravovány ani kráceny bez 
souhlasu přispěvovatele. Redakce si vyhrazuje právo 
neuveřejnit příspěvky hrubě urážlivé, neslušné a poškozující 
dobré mravy. Přispěvovatelé odpovídají plně za obsah 
příspěvků a jazykovou úpravu. Převzaté příspěvky jsou 
publikovány se souhlasem vydavatele. Toto číslo vyšlo 14. 
Června 2018.  
 
 

http://www.rkokno.cz/
http://www.facebook.com/rkokno
mailto:matel62@seznam.cz
http://www.boleradice.cz/
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