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2015 Chodníky - oprava Dolní konec 1 108 000,00 Kč 2015 2015 

 Oprava kanalizace – ulice Pekelná (324 000,-) 560 000,00 Kč 2015 2015 

 Doplnění vybavení sálu městyse – pódium 127 000,00 Kč 2015 2015 

 Rekonstrukce obecního pohostinství - opravy a vybavení kuchyně 1 956 200,00 Kč 2015 2016 

 Čištění kanalizací – ulice Pod Kostelem a Horní konec 153 000,00 Kč 2015  

 Hřbitov - oprava zdí a další opravy 265 000,00 Kč 2015  

 Komunální technika - pořízení, doplňování a opravy 791 900,00 Kč 2015 2018 

     

     

2016 Budova úřadu - rekonstrukce kanceláří, výměna oken, drobné opravy 327 600,00 Kč 2015 2018 

 Rekonstrukce osvětlení - dolní konec 716 000,00 Kč 2016 2016 

 Sál - opravy a údržba (sociálky,osvětlení,vytápění) 544 700,00 Kč 2016 2017 

 Revitaliace pohostinství - boční vstup do sklepa 391 000,00 Kč 2016 2016 

 Čištění kanalizací - každý rok 381 000,00 Kč 2015 2018 

 Hřbitov - oprava zdí a další opravy 265 000,00 Kč 2015 2018 

 Revitaliace pohostinství - sklepní prostory - opravy a rekonstrukce 196 800,00 Kč 2016 2017 

 Výkup pozemků (chodníky; kanalizace; bytová výstavba - Vorličky) 1 010 200,00 Kč 2015 2018 

     

     

2017 Revitalizace středu obce  II.etapa + Panelka 7 196 000,00 Kč 2016 2017 

 Chodníky - oprava pod kostelem 106 000,00 Kč 2017 2017 

 Kanalizace - Ke hřišti 540 000,00 Kč 2017 2017 

 Čištění kanalizací - každý rok 381 000,00 Kč 2015 2018 

 Komunikace - oprava most Na stání 59 000,00 Kč 2017 2017 

 Chodníky - oprava schodů - Horní konec 67 000,00 Kč 2017 2017 

 Zastávka U Kříže - oprava 72 000,00 Kč 2017 2017 

 Vodovod Dolní konec 507 000,00 Kč 2017 2017 

     

     

2018 Čištění odpadních vod - variantní studie 60 500,00 Kč 2018 2018 

 Čištění kanalizací - každý rok 381 000,00 Kč 2015 2018 

 Revitaliace pohostinství - sklepní prostory - opravy a rekonstrukce 196 800,00 Kč 2016 2017 

 Rekonstrukce osvětlení - (Pastýřská, Zahrady) 180 000,00 Kč 2018 2018 

 Výkup pozemků (chodníky; kanalizace; bytová výstavba - Vorličky) 1 010 200,00 Kč 2015 2018 

 Odpadové hospodářství - výstavba sběrného dvora 5 831 000,00 Kč 2017 2018 

 Sál - opravy a údržba (výměna kopilitu) 450 000,00 Kč 2018 2018 

 Křižovatka Na stání 624 000,00 Kč 2018 2018 

 Boleradická voda - oprava obecních studní 68 000,00 Kč 2018 2018 

 Oprava fasády bytového domu 230 000,00 Kč 2018  

 Vodovod Ochúzky 28 000,00 Kč 2018 2018 

 Energetický audit budov (sál,úřad,škola,hasička) - průběžně každý rok 16 000,00 Kč 2015 2018 

 Komunikace - opravy v parku (parket, chodníky) 26 600,00 Kč 2016 2016 

 Komunikace - oprava mostku k památníku Mrštíků 72 000,00 Kč 2018 2018 

 Životní prostředí - ošetřování a údržba stromů v obci 28 500,00 Kč 2015 2018 
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Zprávy z radnice 

 

 
Váţení spoluobčané, milí čtenáři, 

 
jak ten čas letí. Ještě mám v hlavě ţivé 

vzpomínky, kdy jsem přál školákům spolu pěkné 
prázdniny a najednou je tady konec prázdnin a začátek 
školního roku. Věřím, ţe pro děti bylo období prázdnin 
bohaté na záţitky a alespoň z větší části proţili vše, co si 
přáli zaţít. Konec prázdnin je tady, začal nový školní rok. 
Při pohledu na dlouhou řadu nových prvňáčků, které jsem 
mohl spolu s ostatními ţáky přivítat při zahájení školního 
roku, jsem byl velice potěšen. Také energie, která z nich 
vyzařovala a nadšení i elán pro nové věci byla 
povzbuzující. 

Stejně jako dětem začal nový školní rok, pro 
naše zastupitele zanedlouho započne nové volební 
období. Věřím, ţe takovou energií, elánem a nadšením 
pro nové věci bude obdařeno i nové zastupitelstvo, které 
budete zanedlouho z našich řad volit. Opět budete stát 
před otázkou, koho zvolíte, komu dáte svůj hlas napříč 
volebními stranami. Protoţe jsme malá obec, máte to 
snad o něco jednoduší. Nemusíte zaţívat ten pocit 
neznáma, který máme při ostatních volbách. Tady 
alespoň víte, kdo jsou ti… lidé na kandidátních listinách, 
co dělají a jak se snaţí být prospěšní svému okolí v 
jakékoliv činnosti. Věřím, ţe bude z koho vybírat a ať uţ 
budou vámi vybraní zastupitelé reprezentovat jakoukoliv 
stranu, budou pracovat pro vás. 

Komunální volby jsou za dveřmi, vymezené roky 
nám utekli jako voda a je proto na čase shrnout naši práci 
a poděkovat. 

Věřím, ţe důvěru, kterou jste do nás vloţili, jsme 
nezklamali a předvolební záměry jsme v průběhu 
uplynulých let splnili nebo alespoň začali uskutečňovat. Je 
jisté, ţe ne všem se dalo zavděčit a také na uskutečněné 
aktivity můţe mít kaţdý svůj názor. Ano někdy se dařilo 
více někdy méně a nikdo není neomylný. Stejně jako v 
běţném ţivotě se nám daří více a daří méně. Takový 
ţivot je, bez zkoušení nových věcí i z nich pramenících 
omylů, bychom na tomto světě nebily. Potřebné je, se 
vţdy s chyb poučit a zbytečně je neopakovat. Mít na věci 
svůj názor a nebát se jej vyslovit je vţdy dobré. Jen 
bychom pokaţdé měli myslet na to, ţe náš názor není 
jediný a při vyslovení názoru nepřidávat zbytečnou kritiku. 
Vţdyť to, ţe mám na věc svůj odlišný názor, ještě 
neznamená, ţe je ten správný a jediný. 

Po celé období jsme se snaţili k těmto názorům 
přihlíţet, tedy pokud byly vysloveny s předstihem a 
zapracovat je do realizovaných projektů. A troufám si říct, 
ţe jich nebilo zrovna málo. 

Uskutečněné aktivity, které najdete v tabulce, 
také jistě vypovídají o dlouhodobě trpělivé a poctivé práci i 
spolupráci v zájmu spokojenějšího ţivota v naší obci. 

Díky vám, vašim podnětům, nápadům i 
připomínkám, které jste po celé čtyři roky přinášeli, se 
podařilo uskutečnit mnoho věcí, které dnes můţeme 
vyuţívat, a které nám přinášejí uţitek nebo zkrášlují naše 
okolí. Dovolte mi proto, abych za celé zastupitelstvo 
poděkoval Vám všem, občanům našeho městyse za 
spolupráci, ochotu i podporu, kterou jste nám po celé čtyři 
roky přinášeli. 

 
Bohuslav Barek, starosta 

 

Usnesení z 20. Zasedání Zastupitelstva 
městyse Boleradice konaného dne  

26. 7. 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. 2 a 3/2018  
 
schvaluje:  

 
- program dnešního zasedání ZM  
- ověřovatele zápisu: Milan Novotný a Mgr. Olga Reiterová  
- změnu účelu dotace pro Orel jednota Boleradice, IČO: 
71182802, sídlo 691 12 Boleradice 113 dle ţádosti, která 
je součástí zápisu  
- dohodu o ukončení smlouvy a o narovnání mezi 
Městysem Boleradice, IČO: 00283011, 691 12 Boleradice 
401, panu…  
- smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi 
Městysem Boleradice, IČO: 00283011, 691 12 Boleradice 
401, paní…  
- neinvestiční finanční dotaci Římskokatolické farnosti 
Boleradice, IČO: 65269225, sídlo 691 12 Boleradice 76 na 
opravu varhan ve výši 50.000 Kč 
- záměr na směnu části pozemku p.č. 4206/2 a části 
pozemku p.č. 4045/56 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 
10001 vlastník Městys Boleradice dle přílohy zápisu  
- prodej pozemku p.č. 4046/67 o výměře 111 m2 v k.ú. 
Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 
Boleradice, dle GP č. 829-5/2018, za cenu 40 Kč/m2, 
panu… 
- prodej pozemku p.č. 4046/68 o výměře 91 m2 v k.ú. 
Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 
Boleradice, dle GP č. 829-5/2018, za cenu 40 Kč/m2, 
paní…  
- záměr na prodej části pozemku p.č. 4045/131 v k.ú. 
Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu - 
prodej pozemku p.č.st. 658 o výměře 23 m2 v k.ú. 
Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 
Boleradice, dle GP č. 830-164/2017, za cenu 50 Kč/m2, 
panu… 
- prodej pozemku p.č. 335/72 o výměře 60 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, 
panu…  
- 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, 
panu…  
 
volí:  

 
- komisi návrhovou ve sloţení: Stanislav Omasta, Jan 
Koráb, Ing. Libor Hřib  
 
 
pověřuje:  
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- starostu k podpisu dohody o ukončení smlouvy a o 
narovnání mezi Městysem Boleradice, IČO: 00283011, 
691 12 Boleradice 401, panem…  
- starostu k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
kupní mezi Městysem Boleradice, IČO: 00283011, 691 12 
Boleradice 401 a paní…  
- starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Městyse Boleradice s Římskokatolickou farností 
Boleradice, IČO: 65269225, sídlo 691 12 Boleradice 76  
- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku 
p.č. 4046/67 o výměře 111 m2 v k.ú. Boleradice 
zapsaném na LV 10001 vlastník Městys Boleradice, s 
manţely…  
- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku 
p.č. 4046/67 o výměře 91 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném 
na LV 10001 vlastník Městys Boleradice, s paní…  
- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku 
p.č.st. 658 o výměře 23 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném 
na LV 10001 vlastník Městys Boleradice, s manţely…  
- starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemku 
p.č. 335/72 o výměře 60 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném 
na LV 10001 vlastník Městys Boleradice, dle GP č. 831-
6/2018 s panem…  
- 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 panem…  
- 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 panem…  
 

ukládá:  

- starostovi – vyvěsit záměr na směnu části pozemku p.č. 
4206/2 a části pozemku p.č. 4045/56 v k.ú. Boleradice 
zapsaném na LV 10001 vlastník Městys Boleradice dle 
přílohy zápisu  
- starostovi – vyvěsit záměr na prodej části pozemku p.č. 
4045/131 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 dle 
přílohy zápisu  
 

revokuje:  

- usnesení z 19. zasedání ZM ze dne 26.4.2018 ve znění: 
ZM schvaluje - 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, panu… 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, panu… ZM pověřuje 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 panem… 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 
panem… 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 panem…  
 

stanoví:  

- předběţný termín příštího zasedání zastupitelstva 
městyse na 20.9.2018 ve 20,00 hod. 
 

Městys Boleradice 

 

 

Výstava ovoce, zeleniny a květin 

 

Výbor ZO ČZS Boleradice Vás srdečně zve 
k návštěvě výstavy ovoce, zeleniny a květin u příleţitosti 
55. výročí zaloţení ČZS a 100. výročí vzniku republiky 
v neděli 23. září 2018 do sálu městyse Boleradice od 
13.00 do 18.00 hodin, kdy bude výstava otevřena.  

 
K dobré pohodě bude hrát cimbálová muzika 

PRIMÁŠ. 
 
Prosíme o podporu této akce! Přes nepřízeň 

počasí (velké sucho) se obracíme na členy svazu, 
příznivce a všechny občany, aby přinesli svoje 
exponáty, výpěstky a příspěvky do sálu městyse (třeba i 
staré nářadí). Předem Vám děkujeme za Vaši ochotu a 
pomoc!! Příspěvky, exponáty a výpěstky přineste, 
prosím, v sobotu 22.9.2018 od 14.00 do sálu městyse. 

 
Při výstavě proběhne soutěţ „O nejchutnější 

pokrm ze zahrádky“. Do soutěţe se prosím přihlaste 

písemně – lístek se jménem a názvem vzorku, vzorků 
vhoďte do poštovní schránky p. Kabely č. 51, p. 
Sedláčkové č. 78, nebo p. Křiţákové č. 6 do 16.9.2018. 

 
V pondělí 24.9.2018 od 18.00 do 19.00 se 

výstava bude uklízet, exponáty si prosím vyzvedněte! 

 

 
 

 
 

ČZS Boleradice 
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Škola 
 

 
Slavnostní zahájení školního  

roku 2018 / 2019 
 

V pondělí 3. září byl zahájen další školní rok. 
Ţáci a jejich rodiče, prarodiče i veřejnost se po ranním 
dešti potkali před budovou školy. Nálada byla sváteční, 
děti si navzájem sdělovaly vzpomínky z prázdnin, měly 
radost ze setkání s kamarády. Nejvíc nedočkaví i 
zaraţení byli noví ţáci – prvňáčci. Po pravé ruce paní 
ředitelky a pana starosty jich stálo všech dvanáct: Darina 
Čechová, Dominik Holešínský, Jakub Horák, Matěj Koráb, 
Radek Linduška, Melanie Matelová, Sabina Reiterová, 
Adéla Rudolfová, Karolína Schrammová, Adéla 
Šlesingerová, Natálie Veselá a Justýna Wamserová. 
První třídu bude vyučovat paní učitelka Mgr. Kamila 
Vašinová. Druhá a třetí třída odešla do své učebny s třídní 
učitelkou Mgr. Milenou Emmerovou. Ţáky čtvrtého a 
pátého ročníku si odvedla paní učitelka Mgr. Jana 
Nerudová. Ve škole bude ještě vyučovat Bc. Petr 
Chalupný, který bude zároveň vychovatelem školní 
druţiny. V druţině s ním bude pracovat paní vychovatelka 
Mgr. Hana Vajbarová. Do dvou tříd jsme zajistili asistentky 
pedagoga, tuto práci budou vykonávat Miroslava 
Vavriková a Eliška Zemánková. 
 

 
 

 

 
 

 
 

Také v mateřské škole se otevřely dveře novým 
dětem. Ve dvou odděleních budou pracovat paní učitelky 
Petra Appeltauerová a Věra Málková, vypomáhat bude 
Mgr. Hana Vajbarová a paní asistentka Blanka Riedlová. 

 

 
 

O provoz se ve škole postarají paní vedoucí 
stravování a kuchařka Jaroslava Straková, druhá kuchařka 
paní Kristína Schrammová, uklízečky paní Jitka 
Nádeníčková a Jana Vojtěšková a pan školník Pavel 
Matejov. Mimo běţnou výuku, výchovnou a vzdělávací 
práci podle školních programů škola nabízí dětem i ţákům 
moţnost navštěvovat krouţky: turistický, sportovní, florbal, 
Polehrádek, hru na nástroje a také docházku do školních 
klubů, které jsou hrazeny z projektu Šablony II pro školu 
Boleradice. Jedná se o čtenářský klub, badatelský klub 
Ekotýmek a klub zábavné logiky a deskových her, který si 
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dal název Chytré hlavičky. Ţáci mohou také docházet na 
doučování a předměty speciálně- pedagogické péče. 
Zapomenout nesmíme na krouţek včelařský s novým 
názvem Svazenka a na krouţek keramiky a dovedných 
rukou. Celková nabídka je 14 útvarů pro ţáky naší školy, 
z toho do 7 mohou chodit i ţáci, kteří jiţ naši školu 
nenavštěvují – včetně starších ţáků. Dva krouţky mohou 
navštěvovat i děti z MŠ, navíc pro ně připravujeme kurz 
Předškoláček. A na závěr něco pro rodiče a děti – mohou 
docházet na keramické dílny kaţdé úterý od 16.00. Celou 
nabídku krouţků si můţete prohlédnout na webových 
stránkách školy . srdečně mezi nás zveme všechny děti i 
ţáky a věříme, ţe z této bohaté nabídky si můţe vybrat 
kaţdý. 

Milena Emmerová 

 
Škola dostala nové vybavení 

 
Během prázdnin se škola tradičně vylepšuje – 

probíhá úklid, malování, opravování. Letos jsme se pustili 
do rekonstrukce knihovny základní školy. Tento prostor 
byl vţdy vnímán jako průchozí, ale ţáci tu rádi trávili volný 
čas. Vybavení však svádělo k tomu, ţe byl tento prostor 
neupravený, děti skákaly po křeslech, pohazovaly zde své 
oblečení a kníţky nevracely na svá místa. A to, uznejte, 
nemáte rádi ani doma. Knihovna má nyní nový kabát – od 
koberce, přes výmalbu aţ po skříňky, police a křesílka. 
Zda si jej děti udrţí hezký, to záleţí hlavně na nich. Máme 
předsevzetí ještě dokoupit skříňky pro druţináře, aby 
kaţdý měl tu svoji. Zatím na všechny nebyly peníze, ale 
jistě se podaří v tomto roce našetřit. Opravu jsme 
financovali z různých zdrojů, od zřizovatele, přes platby 
školní druţiny aţ po projekt Šablony. 

Mateřská škola se můţe pochlubit novou šatnou, 
s pěknými úloţnými prostory, které by měly stačit pro 
plnou kapacitu školky. Na zahradě je připravené nové 
pískoviště s dopadovou zónou. Pískoviště nám pořídil 
zřizovatel, šatničky jsme zakoupili z vybraných příspěvků 
od rodičů. 

Krásné překvapení čekalo na ţáky na chodbě 
základní školy. Naproti schodišti se objevil nový obrázek – 
malba na stěně chodby. Autorkou motivu okna, 
otevřeného vědění, objevování a poznávání, je paní 
Malgorzata Pietkiewicz. Věnovala nám týden ze svého 
volna a vyzdobila chodbu půvabnou malbou. 

Spokojené jsou i naše paní kuchařky. Po letech 
proseb se jim dostalo vyslyšení – zřizovatel přispěl na 
nový konvektomat. Stroj, který kuchařkám usnadní vaření, 
ohřev jídel i zdravou přípravu jak moderních receptů, tak 
tradiční české kuchyně, byl instalován v průběhu 
prázdnin. S tím byla spojena oprava odpadů z kuchyně i 
tříd nad ní, další přípravy k instalaci konvektomatu, 
například přívody elektřiny a internetu. Vše se nám 
podařilo během prázdnin zařídit, paní vedoucí kuchyně se 
proškolila a tak doufáme, ţe budou toto zařízení vyuţívat 
na 100%. Tím také oslovujeme všechny mimoškolní 
strávníky, z řad důchodců, ale i maminek na RD či 
ostatních, kteří se rádi stravují pestře a zdravě, ţe mají 
moţnost si v naší škole zajistit stravování . Bliţší 
informace získáte u paní Jaroslavy Strakové na t.č. 722 
199 671. 

Škola tedy dostala opět nový make up, trošinku 
nám pookřála a zkrásněla. Přijďte se k nám podívat na 
Den otevřených dveří 16. 11., do výuky anebo odpoledne 
na akci Zamykání školní zahrady. 

 
 

Milena Emmerová 

Pomocníci na zahradě 
 
 

I o prázdninách bylo ve škole ţivo a veselo, a to 
kaţdou středu. 

To někteří naši ţáci přišli pomoci školní zahradě, 
kdyţ slyšeli toto hlášení: „Váţení rodiče a milí ţáci. 
Prázdniny jsou v plném proudu, přesto zveme ţáky, kteří 
mají čas a chuť přijít do školy, na prázdninovou pomoc 
školní zahradě. Pomůţeme rostlinám a také si pohrajeme 
a popovídáme. Setkání se koná tuto středu...........“ A tak 
ochotní přišli. Někteří dokonce chodili pravidelně. Sdělili si 
záţitky, pohráli si a zasmáli, také udělali dobrý skutek pro 
zahradu. Strávili společně pěkné dopoledne. 

Nejčastěji chodil Dominik V. a děti Jamborovy – 
Terezka, Kristýna a Jakub. Také se přidali – Matyáš a 
Adélka Rychlí, Ally K., děti Zemánkovy a Adélka 
Šlesingerová. Vţdy na ně čekala sladká odměna. Všechny 
za to chválíme a děkujeme jim. 
 

Pavel Kabela 

 
 

Zprávičky z naší školičky 
 
 

Krásné letní horké dny jsou jiţ za námi a uţ se 
těšíme, co nás čeká v novém školním roce. 

První novinka je hned za dveřmi školky a to jsou 
nové šatní skříňky a značky. Děti se mohou těšit na nové 
hračky a další novinka je na zahradě, kde jsme od obce 
dostali nové pískoviště: Rádi bychom poděkovali obecním 
zaměstnancům za pokládku dopadové zóny kolem 
pískoviště . 

I v letošním roce nabízíme edukativně stimulační 
program Předškoláček – pro děti předškolního věku a 
krouţek Keramiky pro rodiče s dětmi. Další nabídkou je 
Polehrádek pro děti od 5 let, moţnost procvičování 
výslovnosti s proškolenou učitelkou (kurz logopedie) a 
konzultace se speciální pedagoţkou. 

Na konci září je pro vás připravena dílna 
Podzimní tvoření. Děti čeká jiţ tradiční spaní ve školce, 
divadla, která přijedou za námi nebo vyjedeme my a to 
nejen do divadla ale i na nějaký výlet.  

Na shledanou v novém školním roce se těší 
kolektiv MŠ. 
 

MŠ Boleradice 

 
 

Záloţka do knihy spojuje školy 
 
 

Základní škola se letos zapojuje do 
mezinárodního projektu „Záloţka do knihy spojuje školy“. 
Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a 
slovenskými základními školami a podpora čtenářství 
prostřednictvím výměny záloţek do knih. Ţáci vytvoří v 
rámci projektu záloţky do knih, na nichţ libovolnou 
technikou ztvární letošní projektové téma, a vymění si je s 
partnerskou slovenskou školou. Tématem záloţek jsou 
pohádky, bajky, pověsti a příběhy. Povedené výtvory dětí 
si budete moci prohlédnout na webových stránkách naší 
školy. 

 
Pavel Kabela 
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Škola v Boleradicích opět  
předběhla dobu 

 

Tato slova mi proběhla hlavou, kdyţ jsem o 
prázdninách v tisku četla slova pana ministra Brabce: 

„Čím dříve se u dětí začne budovat pozitivní 
vztah k přírodě, tím větší je šance, že děti budou v těchto 
návycích pokračovat i v dospělosti. Dnešní životní styl dětí 
je hodně o nových technologiích a digitálních 
vymoženostech. My je chceme přivést k zájmu o přírodu a 
životní prostředí. Dotacemi tak umožníme tisícům dětí být 
při vyučování v přímém kontaktu s přírodou,“ říká ministr 

Brabec. 
Výše uvedená myšlenka zaměstnancům 

boleradické školy běţela hlavami jiţ kolem roku 2000. 
Společně s ţáky , jejich rodiči a příznivci školy jsme se 
zaměřili na vybudování našeho „pokladu“ za budovou 
školy. V současné době je zahrada chlouba naší školy a 
prezentujeme i společně s ní i krásnou přírodu v okolí 
Boleradic. 

Přírodní zahrada naší školy je zařazena do 
projektu „GrünRaum“, který byl schválen k podpoře v 
rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká 
republika. Cílem je vyuţít velký potencionál přírodního a 
kulturního bohatství zahrad a dalších zelených prostor. 

Dětem se pobyt na zahradě líbí, mohou v ní 
pozorovat jak to v přírodě chodí a přirozeně se učí. 
Podělím se s příběhem z letošních prázdnin, kdy někteří 
ţáci opět chodili pomáhat pečovat o zahradu. Zasadili 
jsme netřesky do svahových tvárnic u mokřadu na 
spodním dvoře, kde máme také štěpkou zamulčovaný 
prostor. Po deseti dnech jsme netřesky nemohli najít, 
zjistili jsme, ţe jsou zasypány mulčem. Jak se to stalo? 
Zřejmě ptáčci, kteří se k nám po naší péči opět vrátili, 
hledali potravu a přehrabovali kousky větviček aţ rostlinky 
zaházeli. 

Školní přírodní zahrada Boleradice je 
certifikovaná jako Ukázková přírodní zahrada a po 
domluvě na tel čísle 722 199 668 se můţete domluvit a 
my ji rádi ukáţeme i vám, čtenářům Polehradu a dalším 
zájemcům. V loňském školním roce jsme měli několik 
návštěv školy z míst i vzdálených. Mnozí bývalí ţáci školy, 
kteří se u příleţitosti setkání spoluţáků zastavili ve škole, 
byli překvapeni změnami nejen v budově školy. 
Zahraniční návštěvy se divily, ţe v naší škole se za 
způsob výuky, krásné prostředí a atmosféru školy neplatí, 
protoţe v zahraničí takto pracují soukromé placené školy. 
Vaţte si toho, co pro vás zaměstnanci školy dělají, 
protoţe to dělají zejména srdcem a z lásky k dětem. 

 
Miroslava Vavriková 

 

Nabídka zájmových krouţků  
2018 / 2019 

 
I v letošním roce jsme připravili nabídku 

zájmových krouţků. Jejich cílem je smysluplné vyuţití 
volného času našich dětí. Mají pomoci k rozvoji jejich 
zájmů, dovedností, logického myšlení, rozvíjení 
představivosti a kreativity . Podporovat chceme i sportovní 
dovednosti, jazykové a hudební nadání. Věříme, ţe si z 
naší nabídky vyberete. Ještě připomínám, ţe všechny 
krouţky, nabízené školou mohou navštěvovat i děti , které 
nejsou ţáky ZŠ Boleradice. Pro bliţší informace a 
přihlášky kontaktujte ZŠ, nebo přímo vedoucí jednotlivých 
krouţků. Většina krouţků zahajuje svoji činnost v říjnu. A 
tady je stručný přehled toho, co nabízíme a co vás v 
jednotlivých krouţcích čeká. 

„Chytré hlavičky“ – klub zábavné logiky a 
deskových her 

 
Děti si v tomto krouţku hravou formou u stolních her, 

rébusů a hádanek rozvíjí logické myšlení, kreativitu a 
představivost. Krouţek vede Mgr. Vajbarová kaţdé pondělí 
od 14. 00 do 15.30 hod. 

 
 

Turistický krouţek 

 
je určen pro děti prvního stupně, kteří rozvíjí v 

průběhu celého roku zálesáckou zdatnost. Činnost je 
zaměřena na pobyt v přírodě a její poznávaní, základy 
tábornictví. V aktivitách nebude chybět morseovka a šifry, 
práce s buzolou a mapou, stopování a zdravověda. 
Krouţek vede Mgr. Vašinová kaţdé pondělí od 15.30 do 
16.30 hod. 

 
 

Angličtina pro pokročilé 

 
Krouţek je určen zejména dětem, kteří uţ ovládají 

alespoň základy anglického jazyka. Bude plný her, 
písniček a aktivit, které hravou a nenásilnou formou 
upevňují a prohlubují znalost jazyka. Krouţek vede Eva 
Thompsonová, den a čas bude upřesněn. 

 
 

Polehrádek 

 
je národopisný dětský soubor, ve kterém se scházejí 

děti od 5 do 12 let. Věnuje se lidovým tradicím, hrám, 
písničkám a tancům z regionů Moravy. Mezi pravidelná 
vystoupení patří Svátek matek, Vánoční dílny a Jarmark, 
Setkání seniorů. Kostýmy pro děti máme zajištěny. Soubor 
působí pod spolkem Nedánov. Soubor vede Mgr. 
Emmerová vţdy v úterý od 15.00 do 16.00 hod. 

 
 
„Písnička“ – hudební krouţek hry na flétnu/kytaru 

 
V tomto krouţku velice rádi uvítáme děti, které si 

rády zazpívají nebo jen písničky rády poslouchají. 
Naučíme se jednoduché písničky na flétnu/kytaru. Krouţek 
vede M. Vavriková kaţdý druhý pátek od 13.30 do 15.00 
hod. 

 
 

Čtenářský klub 

 
Nabízí dětem kvalitní dětskou literaturu a tvořivou 

práci s ní. Krouţek bude dramaticky zaměřen a je zdarma. 
Vede ho Mgr. Vašinová kaţdou středu v čase od 12. 30 do 
14.00 hod. 

 
 

Krouţek keramiky a dovedných rukou 
 
je určený všem tvořivým dětem. Budeme pracovat s 

hlínou a zkoušet nové techniky. Čekají nás nové, zajímavé 
činnosti, např. práce s pedikem, ovčím rounem, se sádrou 
aj. Náplň krouţku se bude 

řídit i přáním dětí. Krouţek po vedou E.Zemánková a 
P. Appeltauerová kaţdou středu od 15.00 do 17.00 hod. 

 
 

Keramika pro rodiče s dětmi 
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je primárně určena rodičům s dětmi kaţdého věku. 
Přijít můţete ale i bez dětí, nebo se třeba jenom podívat. 
Krouţek je hrazen vţdy za kaţdou lekci /70 Kč/. Není 
nutné chodit pravidelně. Pracujeme s hlínou a tvoříme 
výrobky podle předlohy i vlastních nápadů. Fantazii a 
kreativitě se meze nekladou. Na setkávání nových i 
stávajících členů krouţku se těší jeho vedoucí P. 
Appeltauerová vţdy v úterý od 16.00 do 18.00 hod. 

 
Sportovní krouţek 

 
Ve sportovním krouţku si ţáci vyzkouší během 

školního roku různé míčové hry, které si natrénují a osvojí 
si jejich herní základy. Krouţek vede Bc. Chalupný v úterý 
od 14.00 do 15.00 hod / případně ve čtvrtek ve stejném 
čase – bude upřesněno / 

 
Badatelský klub Ekotýmek 

 
je variantou setkávání Ekotýmu v minulosti. Budeme 

se věnovat tématům Ekoškoly, zejména ekologii v 
domácnosti, čistotě vody, vzniku a čerpání energií, 
udrţitelnosti rozvoje. Máme připraveno mnoho materiálů k 
bádání, pozorování, pokusů, sbírání dat. Klub zejména 
podporuje samostatnost a angaţovanost dětí .Krouţek 
vede Mgr. Emmerová kaţdý sudý pátek od 12.30 do 
14.00hod. 

 
Florbal 

 
Krouţek florbalu je vedený tréninkovou formou. Děti 

si osvojí základní prvky hry – práce s hokejkou, orientace 
v poli, herní spolupráce. Trénink je zakončen společnou 
hrou či turnajem. Krouţek vede Bc. Chalupný kaţdý pátek 
od 14.00 do 15.00 hod. 

 
Svazenka – krouţek nejen včelařský 

 
je určen všem ,kteří se chtějí dozvědět o ţivotě 

hmyzu, zejména včel. Budeme zde poznávat, jak to chodí 
v říši rostlin a zajímat se a pozorovat krajinu kolem nás. 
Krouţek vede M. Vavriková kaţdý druhý pátek od 13.30 
do 15.00 hod. 

 
Doučování 

 
Jedná se o nabídku pro ţáky 2. – 5. ročníku , kteří 

potřebují individuálně dopomoci s učivem. 
 

Eliška Zemánková 

 
 

 

 

OS Nedánov 
 

 
OS Nedánov - Tábor 

 

Ahoj milí příznivci našeho sdruţení, 
 

VELKÉ letní prázdniny jsou jiţ neodmyslitelně 
dobou nových záţitků, výletů, odpočinku, návštěv nových 
míst a konání různých akcí. Proto jsme i mi přispěli se 
svou trochou do mlýna a připravili jsme o letošních 
prázdninách pro děti z našeho i širokého okolí Letní dětský 
tábor s Názvem „Patálije za dubem“.   

Naštěstí těch „patálijí“ nebilo zase tolik a tak 
můţu, alespoň za nás dospěláky říct, ţe jsme si to všichni 
uţili a moc se nám na táboře s dětmi líbilo. Věřím, ţe i děti 
si přivezli spoustu zajímavých záţitků a budou na tábor 
v dobrém vzpomínat. O tom jaké to na táboře bylo, co jsme 
zaţili a jaká místa navštívili, jsme pravidelně přinášeli 
zprávy na našich webových stránkách. Pro ty, co ale 
neměli moţnost si naše zprávičky přečíst a nebo mají 
raději papírovou formu ji přidáváme i do tohoto tisku.  
 

Táborové zprávičky den 1.  – příjezd 

 
Po krátkém rozloučení s rodiči při odjezdu, jsme 

vyrazili směr Vysočina k vesnici s názvem Pozďatín. Cesta 
autobusem rychle ubíhala, hráli jsme na kytary, zpívali a 
kdo chtěl, mohl si číst v táborovém oběţníku, ve kterém je 
spousta zajímavých zpráv, co nás na táboře čeká, taky 
hádanek, přesmyček a vtipů. Neţ jsme se nadáli, 
vystupovali jsme na táborové základně. Základna vypadá 
bezvadně, jsou tady stany s podsadou, chatky a velká 
klubovna s jídelnou. V okolí jsme viděli i několik rybníků tak 
uţ se těšíme, aţ se půjdeme koupat a jezdit na lodích. 

Po rozdělení stanů a vybalení jsme si dali 
pozdnější sladký oběd (krupičkovou kaši) a po krátkém 
odpočinku jsme vyrazili prozkoumat co kde je a seznámit 
se s okolím. Cestou někteří trochu ztratili směr, ale jenom 
na chvilku. K večeři jsme přišli tak akorát a nemohli jsme 
se jí dočkat. Po cestě nám vyhládlo a taky táborem se 
linula nádherná vůně. Byl hovězí guláš a nutno dodat, ţe 
se náš kuchař Radek opravdu vytáhnul. Zbytky nebyly 
skoro ţádné a ještě jsme si došli i přidat. Po večeři jsme si 
upravili stany, zahráli hry a postupně se seznamovali 
s ostatními kamarády.  Taky jsme měli krátký večerní 
nástup, kde jsme se dozvěděli, co nás na táboře čeká a co 
budeme druhý den dělat.  

A protoţe uţ se rychle setmělo, vykoupali jsme 
se, zalezli do stanů a povídali si. Nejdřív to vypadalo, ţe 
budeme povídat aţ do rána, ale únava nás přemohla a tak 
dobrou, jdeme uţ spát…. 
 

    Za táborníky a táborový personál HVT Boţa 

 
Táborové zprávičky den 2. 

 
První noc se na táboře všichni vyspali do růţova. 

Ráno proběhla kvalitní rozcvička pod vedením ostříleného 
sporťáka Marcela a následovala luxusní snídaně. Během 
dopoledne nás čekala hra pod vedením čtvrtého oddílu, 
kde měly děti za úkol osvobodit mince z balónků a 
následně je vyměnit za zboţí pro další hru „na pašeráky“. 
Ve zbytku dopoledne se jednotlivé oddíly věnovaly výrobě 
oddílových vlajek a táborových triček. Po suprovém obědě, 
z kterého nebyly téměř ţádné zbytky, jsme si všichni 
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trochu odpočinuli a odpoledne hurá k vodě. Vyzkoušeli 
jsme si jízdu na člunech a i se trochu vyčvachtali.  

Na večerním nástupu jsme popřáli Kubovi 
Jamborovi k jeho narozeninám, bouchli dětská šampáňa a 
připili si všichni na jeho zdraví. Večer jsme udělali první 
táborový oheň, zazpívali si u kytar pár písniček a potom 
se uloţili k zaslouţenému spánku. Všichni se uţ těšíme 
na to, co nám přinesou další dny. 
 

     Pavlik – instruktor 4. Oddílu 

 

 
 

Táborové zprávičky den 3. 
 

Dnešní den začal tradiční rozcvičkou. Po snídani 
a nástupu následoval náš program s názvem 
„Loupeţnický víceboj“, který obsahoval disciplíny: skákání 
v pytli, běh v gumákách, prolézání lanovou sítí a střelba 
ze vzduchovky. 

 Ačkoliv by se mohlo zdát, ţe tyto fyzicky 
náročné disciplíny budou lépe zvládat starší oddíly, opak 
byl pravdou. Po obědě nám ještě sporťák připravil střílení 
z luku. Dodělávali jsme také oddílová trička, vlajku a 
figurku na desku pro celotáborovou hru. Byl to náročný 
den, ale věřím, ţe děti byly spokojené. 
 

         Jirka Soukop – vedoucí 3. Oddílu 

 

 
 

Táborové zprávičky den 4. 

Čtvrtý den začal větrně a rozfoukal všechny 
mraky. Obloha jako vymalovaná. Dopoledne jsme si 
vyluštili šifru s plánem programu na odpoledne a vykoupili 
místní krám. Po výborném obědě a odpočinku jsme se 
vydali za vílou Evelínou, čarodějkou Chvějkou, kouzelným 

dědečkem a vodníkem, kde jsme splnili zkoušku odvahy, 
rychlosti, paměti a zdatnosti. Po táboráku nás čekala 
stezka odvahy, kterou jsme všichni absolvovali úspěšně a 
bezestrát. 
 

        Věrka – Vedoucí 2. Oddílu 
 

 
 

Táborové zprávičky den 5. 

 
Ráno jsme si v táboře našli šifry se vzkazem, kde 

najdeme poklad, který je ale dobře střeţen. Náš úkol zněl: 
„Seber, co uneseš, ale nesmíš být spatřen!“ Všechny 
oddíly nic neponechaly náhodě a pořádně se 
zamaskovaly. A to tak, ţe po skončení soutěţe je málem 
nepoznali ani vlastní vedoucí. Všichni si vedli výborně a 
zlata si odnesli plné kapsy. 
Po poledním odpočinku nejmladší oddíl zůstal v táboře a 
uţíval si vodních hrátek a her, zbývající tři oddíly vedly 
vodní bitvy u rybníka, hrály frisbee, prostě si uţívaly. 

A jací jsme kuchaři? Přece výborní! Kotlíkový 
guláš, který jsme si sami uvařili, chutnal nejen odborné 
porotě ve sloţení z našich kuchařů, hlavního vedoucího, 
zdravotnice a sporťáka, ale především nám, dětem. 
 

Petra a Jarka – 1. Oddíl 

 

 
 
 

Táborové zprávičky den 6. 

 
Šestý den ráno k nám zavítala letecká pošta z 

Boleradic, která přinesla balíčky a dopisy od rodičů. 
Dopoledne potom se nesl ve znamení her čtvrtého oddílu. 
Na jednom stanovišti si oddíly vyzkoušely čtení textu 
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zapsaného braillovým písmem, pouze pomocí hmatu. 
Další zastávka oddílů byla u zdravotnice Ţaby, u které se 
zkoušela první pomoc a obvázání různých zranění. Dále 
je čekal přenos textu na dálku, který byl zapsaný 
morseovou abecedou a přenášen bezdrátovým 
telegrafem.  

Po obědě a poledním klidu jsme se vypravili do 
nedaleké vesnice do obchodu a potom trochu očáchnout 
k vodě. Po večeři jsme se vydali na výlet do Náměště nad 
Oslavou na zámek, kde nás čekal připravený program. 
Zůčastnili jsme se tam vyšetřování vraţdy, které probíhalo 
po celém zámku, pod vedením četníků. Děti se zapojovaly 
do vyšetřování a vrah byl nakonec úspěšně odhalen. 
Všem se tento program moc líbil. Po návratu do tábora si 
čtvrtý oddíl rozdělil hlídky a ostatní se uloţili ke spánku. 
 

      Pavlik – instruktor 4. oddílu 
 

 
 

Táborové zprávičky den 7. 
 

Za krásného slunečného rána jsme si zacvičili 
pod vedením HVT Boţi a po snídani na nás čekalo 
dokončení her 4. a 1. oddílu z předchozích dnů, které 
jsme kvůli koupání nestihli. Po výborné svíčkové, jak taky 
jinak, od našeho kuchařského týmu v čele s Radkem 
„Polreichem“ Peroutkou, jsme si trošku odpočinuli a opět 
vyrazili řádit k rybníku.  

Před večeří jsme si ještě mezi balením 
namalovali na památku plastové kelímky NICKNACK a po 
ní uţ vypukla očekávaná diskotéka na ukončenou. 
Hřebem večera se staly naše vlastní táborové hody se 
zavádkou (autor Pavlik) a na dobrou noc jsme si ještě 
vyslechli naprosto originální pohádku v podání Benyho, 
kterou sám na místě vymýšlel. 

   Jarka – instruktorka 1. Oddílu 
 

 

Táborové zprávičky den 8. 

 
Tak a je to tady, poslední den, odjezd. Ráno dnes 

bylo volněji, bez budíčku i rozcvičky a tak jsme uţ před 
snídaní měli téměř všichni sbaleno. Na cestu jsme dostali 
balíčky se svačinkou a kdyţ uţ bylo vše připraveno k 
odjezdu, proběhl ještě poslední nástup s vyhodnocením 
celotáborové soutěţe a předáním diplomů. Zvítězil 2. oddíl 
– ŠIŠKY. Ještě poslední společná fotka a uţ hurá zpátky 
ke svým blízkým. Doufám, ţe jsme dětem připravili 
zajímavý a záţitků plný týden a domů odjeli spokojené, tak 
jako my, celý táborový personál. 

 
 

   Jarka – instruktorka 1. oddílu 
 
 
Tak to byly táborové zprávičky, kterými jsme informovali o 
dění v táboře.  

Na závěrem bych chtěl všem táborovým 
spolupracovníkům a lidem, kteří se na podíleli na 
organizaci tábora, poděkovat za bezvadnou přípravu a 
skvělou náladu, která se odráţela i na spokojených tvářích 
mladých táborníků. Díky také patří našim sponzorům 
„Městysu Boleradice, spol. Polyplast, s.r.o. za dopravu 
zavazadel a Liboru Stehlíkovi za leteckou poštu bez 
kterých, by bylo o hodně sloţitější naše tábory realizovat. 
 
 

Za OS Nedánov – Bohuslav Barek 

 
 

 

Divadlo Boleradice 
 

 
 

Lekce svobody 
 

Jan Werich 1968 
 
„Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, 

když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a 
táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně a už 
vůbec nedefinují věci moc jasně táboroví řečníci. O 
svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit 
o svobodě ve škole docela vědecky. Tak jako se učí číst a 
psát a počítat. A měl to být povinný předmět! Náramně 
povinný – každý den! A měli jsme je učit, že svoboda není 
jenom takové to láska-páska a vlasť-masť, že to není 
jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit jaký 
je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu 
je potřeba vždycky spojit s kázní. Jak každý může dělat co 
chce, jen pokud při tom nešlape sousedovi na kuří oko. 

Jenže s lidmi je těžko. Dovedou si vážit věcí, jenom 
když je na chvilku ztratí. To platí o svobodě jako o všem 
ostatním. 

Dokud vám někdo nestojí za zády a nepoloží vám 
revolver mezi lopatky a nediktuje vám, co máte psát a říkat 
a učit, nevíte opravdu jaká je to veliká věc, když smíte psát 
a říkat a učit čemu sám věříte.“ 

 
 

Jiří Janda 
Divadelní spolek bratří Mrštíků 
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Nová divadelní sezóna  
v Boleradicích 

 

Plánujeme ji zahájit v září další reprízou černé 
komedie Jezinky a bezinky amerického dramatika J. O. 
Kesselringa v reţii Jiřího Brabce. Hra měla na našem 
jevišti premiéru 29. dubna 2017 a na repertoáru ji budeme 
drţet do dubna 2019. 

Další zářijovou událostí bude první představení 
nové předplatitelské řady nazvané Sváteční předplatné. 

Tímto předplatným chce Divadelní spolek bratří Mrštíků 
přispět k oslavám stého výročí vzniku Československé 
republiky. Termíny jednotlivých představení připadají vţdy 
na svátek nebo na datum jemu nejbliţší: 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 muţoch. A 
v prosinci nám adventní čas zpříjemní folklórní soubor 
Musica Folklorica z Velké nad Veličkou svým 
koncertem Na Vánoce, na ty hody. 

Na 17. listopad připadá také letošní Noc divadel, 
která se celostátně ponese v duchu česko – slovenské 
vzájemnosti. Součástí programu nebude jen večerní 
představení slovenského souboru, ale také odpolední 
představení pro děti, společný potlesk a noční program, 
na jehoţ přípravě pracujeme. 

Na podzim začnou naši herci také zkoušet nové 
divadelní kusy. Pod reţijním vedením Juraje Hádera to 
bude Vánoční příběh na motivy povídek Charlese 
Dickense.  Iva Kahounová připravuje k inscenování 
historickou komedii Mistr ostrého meče. Premiéry jsou 

plánovány na prosinec a březen. 
K trvalým aktivitám divadelního spolku patří také 

pořádání výstav. Na té první, která bude zahájena 2. září, 
budeme vystavovat historickou korespondenci a 
fotografie z 1. světové války. V říjnu ji vystřídá výstava 
Čtvrtstoletí divadelních bálů v Boleradicích a v březnu 
k nám dorazí národní putovní výstava Má vlast cestami 
proměn, kam divadelní spolek spolu s městysem 

Boleradice přihlásil proměnu budovy orlovny – divadla. 
Sobota 2. února 2019 bude ve znamení 25. 

divadelního bálu. Téma plesu promýšlíme, ale uţ teď 

víme, ţe chceme, aby to byl ples reprezentační. Milovníci 
tance při líbezných melodiích Salonního orchestru 

nepřijdou ani tentokrát zkrátka. Po půlnoci se sál rozezní 
zpěvy a hudbou k  tanci v podání cimbálové muziky 
Primáš. 

Na závěr ještě musíme dodat, ţe mimo 
uvedených představení a akcí se můţete, naši milí diváci a 
návštěvníci, těšit na tradiční Jarní předplatné, na 
předplatné Rodiče s dětmi do divadla a řadu dalších 

mimořádných představení. 
Rezervace vstupenek je moţná prostřednictvím 

našeho rezervačního systému na www.boleradice-
divadlo.cz  nebo v pokladně divadla kaţdý pátek od 18 do 
19 hodin a před kaţdým představením. 
 

Těšíme se s vámi na shledanou v divadle. 
 

Iva Kahounová 
 

Program září – prosinec 2018 
 

 14. 9. 2018 pátek   19:30 Jezinky a bezinky             DS bratří Mrštíků Boleradice 

 29. 9. 2018 sobota  19:30 Velice hojný Fénix          předplatné          DS Vojan Libice nad Cidlinou 

 2. 9. – 21. 10.   Výstava korespondence a fotografií z 1. světové války 
________________________________________________________________________________ 

 13. 10. 2018 sobota 19:30 Zkrocení zlé ţeny              Vlastenecká Omladina Vídeň 

 14. 10. 2018 neděle 15:00 Zkrocení zlé ţeny              Vlastenecká Omladina Vídeň  

 21. 10. 2018 neděle 15:00 Jezinky a bezinky                           DS bratří Mrštíků Boleradice 

 27. 10. 2018 sobota 18:00 Vernisáţ výstavy Čtvrtstoletí divadelních bálů v Boleradicích 

 27. 10. 2018 sobota 19:30 Balada pro banditu           předplatné           DS Jiřího Voskovce Sázava 
_________________________________________________________________________________ 

 11. 11. 2018 neděle 15:00 Habaďůra              DS J. K. Tyl Újezd u Brna 

 17. 11. 2018  sobota NOC DIVADEL 
            15:00 Medvídek Pú a jeho přátelé            DS Šikulky Hustopeče   
            19:30 (Takmer) všetko o muţoch          předplatné           DS Hĺadanie Tlmače, SK 

 24.11. 2018 sobota   14:00 Kurz pečení a zdobení perníčků            Jednota Orel Boleradice 

 25.11. 2018 neděle   15:00 Rumcajs                          předplatné           Divadelní studio „V“ Brno 

 28.11. 2018 středa  9:00   Putování za hvězdou                      školní           Divadlo Koráb Brno 

 28.11. 2018 středa    11:00  Putování za hvězdou                       školní           Divadlo Koráb Brno 
________________________________________________________________________________  

 1. 12. 2018 sobota  19:30 Vánoční příběh            premiéra           DS bratří Mrštíků Boleradice 

 2. 12. 2018 neděle  15:00 Vánoční příběh              DS bratří Mrštíků Boleradice 

 8. 12. 2018 sobota      19:30 Vánoční příběh              DS bratří Mrštíků Boleradice 

 9. 12. 2018 neděle      15:00 Vánoční příběh              DS bratří Mrštíků Boleradice 

 15. 12. 2018 sobota    19:30 Na Vánoce, na ty hody           předplatné Musica Folklorica 

 
 
 

 

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

 
 

V rámci oslav "100. výročí vzniku republiky"  Vás obecní 
knihovna zve na přednášku pana Jana Horáka s 
názvem:   
 

T. G.  Masaryk v našem kraji aneb navštívil 
někdy Boleradice? 

 
Trochu jiný pohled na našeho prvního prezidenta 

-  zajímavosti o jeho mládí a ţivotě v našem regionu s 
ukázkami z jeho korespondence. 

 
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 11. října v 18.00 hodin 
v knihovně. 
 
Srdečně zveme!  
 

Dana Veselá - knihovnice 

 

Boleradice na pohlednicích 

 

K 100. Výročí vzniku republiky pořádá knihovna 
Boleradice v neděli 28.10.2018 výstavu „Boleradice a 
okolí na pohlednicích v průběhu jednoho století“ ze sbírky 
Marty Korábové a Jaroslava Otýpky. 
 

Marta Korábová 

 

Bylo jednou 186 chaloupek 

Jak vypadaly Boleradice před bezmála 200 lety? 
Jak velký byl katastr obce? Kolik zde bylo postavených 
domů = chaloupek? A Kdo v nich tehdy ţil? 

To Vám ukáţe malá výstava, na které uvidíte 
katastrální mapu Boleradic z roku 1827 a záznamy ze 
starých matrik (viz. ukázka níţe) 
 

„Bylo jednou 186 chaloupek“ 

 
která se uskuteční v neděli 28.10.2018 v sále městyse 
Boleradice.  
 

 
 

L. P. 1865, 22. října narozen a 26. téhoţ měsíce 
d. p. Clemensem Gottwaldem pokřtěn byl Jan Stehlík, 
pozdější dlouholetý kronikář městyse Boleradice. Za 
kmotry byli Jan Novotný, podsedník zdejší, se svou 
manţelkou Veronikou. Na svět mu v chaloupce č. 82 
pomáhala zkoušená bába Františka Lubíková z č. 84; 

Šťasným tatínkem byl pan Cyril Stehlík, čtvrtláník 
z Boleradic, syn Josefa Stehlíka, výměnkáře zdejšího, a 
Rozálie, dcery Jakuba Horáka, maminkou se stala Marie, 
dcera Jana Otýpky, čtvtníka rovněţ zdejšího, a Marie, 
rozené Skrejval František. 

 

 
 

Marta Korábová 

 
 

Techsport 
 

 
Váţení spoluobčané, 

 

Jedno volební období končí a další bude za pár 
dní začínat. Je asi dobré se poohlédnout na uplynulé čtyři 
roky a tyto zhodnotit. 

Vezmeme-li jako pomůcku na hodnocení seznam  
„Co budeme podporovat a prosazovat  ve volebním období 
2014 – 2018,“ je dobré říct, ţe něco se také povedlo splnit. 
Ať to byly úkoly s přesahem na obec nebo spolky a 
organizace, propagace a prezentace obce. Některé věci se 
podařilo splnit částečně, např. :  oprava hrobu p. 
Tomandla, výstavba části nových obvodových zdí kolem 
hřbitova . Tato činnost záhy skončila po zásadních 
nezhodách s vedením obce.  Také jsme navrhovali 
rozšíření hřbitova v horní části, jako moţnost zřízení 
urnového háje a  návrh na ustavení správců  hřbitova. 
  To co se povedlo určitě náleţitě zhodnotí rada 
městyse.  Kaţdý zastupitel na ustavující schůzi skládá slib 
zastupitele, kde jasně slibuje, „Slibuji na svou čest a 
svědomí, ţe svoji funkci budu vykonávat svědomitě v 
zájmu obce (města, městyse) a jejich občanů a řídit se 
ústavou a zákony ČR“.  Tento slib končící zastupitelstvo v 
mnoha případech od samého začátku zásadně 
porušovalo. 

Např, rekonstrukce pohostinství – platba za 
provedenou práci !!!. 

Provozování komunální techniky (multikára), tuto   
techniku provozovala 13 měsíců bez platného technického 
průkazu motorového vozidla.  A od 14.12. 2016 do 
dnešního dne není opravená a schopná provozu. V tomto 
případě se musí hovořit o špatném hospodaření  se 
svěřeným majetkem . Porušení povinností při správě cizího 
majetku je trestný čin. Obecné ohroţení – ve chvíli, kdy 
dojde k porušení pravidel silničního provozu, je to 
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vyhodnoceno jako podezření z PŘEČINU OBECNÉHO 
OHROŢENÍ Z NEDBALOSTI, za který první odstavec 
zákona  ukládá moţnost uloţení aţ dvouletého trestu 
odnětí svobody. 
  Zastupitestvo městyse zaloţilo v lednu 2016 
společnost s.r.o. Sluţby Boleradice na provozování 
pohostinství. Jednatelé společnosti jsou starosta a 
místostarosta , předseda dozorční rady je zároveň 
předseda finančního výboru zastupitelstva. Jiţ po asi 8 
měsících provozu se stratilo 200 tisíc Kč. Do června 2017 
se nic nedělo, po tomto datu tuto věc řeší Policie ČR. 
Zastupitelstvo městyse má moţnosti, jak takové to věci 
řešit, ale to by se muselo chtít, jak radě městyse, dozorční 
radě, tak kontrolní  komisi zastupitelstva se těmito věcmi 
zabývat.  Do dnešního dne se škoda vůči obci navýšila asi 
na jeden milion Kč. Tak uvidíme, jak to skončí, jestli budou 
jednatelé společnosti chtít objasnit občanům tyto dluhy, 
kdy a jakým způsobem je budou chtít obci vrátit. Na tuto 
společnost byla krajská kontrola, tak ţe nějaké řešení 
musí přijít.V neposlední řadě stojí za zmínku moţný střet 
zájmů (dle pravidel o střetu zájmů), kdy starosta a 
místostarosta městyse Boleradice jsou jednatelé 
společnosti s ručením omezeným, s.r.o Sluţby 
Boleradice, v dozorčí radě jsou dále tři zastupitelé 
městyse Boleradice. Jediný společník (městys Boleradice) 
vykonává působnost valné hromady. Přitom společnost 
s.r.o. dluţí městysu Boleradice značnou finanční částku. 
Městys Boleradice je povinnen sledovat, zda dluţník 
řádně a včas plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo 
k promlčení nebo k zániku z nich vyplývajících práv, podle 
platného zákona. Obec (městys Boleradice ) je povinna 
chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas 
uplatňovat právo na náhradu škody.  Jak určitě víte, tak 
rada městyse od listopadu 2017 pronala pohostinství 
firmě  Stavkus. 

Oprava křiţovatky na Stání, o této křiţovatce se 
mnoho namluvilo, tedy ne tak o vozovce jako o vrbě, která 
stojí uprostřed křiţovatky. Na zastupitelstvu asi před 
dvěma lety jsme se dohodli, ţe zajistíme studii na 
rekonstrukci křiţovatky. Vypracovala ji odborná firma, 
která tyto zakázky provádí běţně a velice dobře, podle 
hodnocení vedoucí odboru dopravy v Hustopečích.  
Dodala nákres a podrobnou písemnou zprávu, ve které 
také uvádí platné normy, které musí být dodrţeny.(norma 
je ze zákona). Jenţe naší pánové radní v čele s panem 
starostem šli vlastní cestou, ţádná studie je nazajímala. 
Odvolávali se na jednání s paní vedoucí odboru dopravy v 
Hustopečích, která jim údajně potvrdila jejich verzi  
rekonstrukce. Při naší návštěvě u paní vedoucí nám byla 
podána informace : Hovořili jsme s panem starostou o 
vrbě, ţádné povolení nebylo mnou vydáno, ani o něm 
nebyla řeč, to by přece musel být projekt, vyjádření 
dotčených stran  atd.  Při následujícím jednání u pana 
starosty nám bylo sděleno: „ Já tam bydlím, a mým 
klukům se to líbí!“. Přesně v tomto duchu se křiţovatka 
opravila. Na  následujícím zastupitelstvu na dotaz kolik 
stála oprava křiţovatky, pan starosta odpověděl, ţe stála 
500 tisíc Kč. ( po našem zjištění  víme, ţe oprava stála víc 
neţ 600 tisíc Kč.) 

Jsme přesvědčeni o tom, ţe ţádný ze členů 
stávajícího zastupitelstva by neměl kandidovat na 
zastupitele do nového volebního období. 

Je spousta dalších věcí,  na které by se dalo  
poukázat, ale tyto jsou ty nejkřiklavější. 

Závěrem nám dovolte poděkovat Vám všem, 
kteří nám pomáhali při našich akcích na zvelebování 
našeho městyse. 

Zastupitelé za „Senioři pro Boleradice“ 

 

 

Orel 
 

 

Regenerace orelského hřiště 
 

Orelské hřiště je v provozu jiţ 10 let a za tuto 
dobu jeho pouţívání potřebovalo údrţbu víc neţ jen 
běţnou. 

Po shlédnutí  a konzultaci s odborníkem bylo 
rozhodnuto o celkové regeneraci sportoviště. Pokud by 
toto neproběhlo do dvou let, povrch hřiště by se úplně 
zničil a jeho výměna se šplhala do astronomických 
peněţních částek.  Rozhodli jsme se proto jednat rychle a 
oslavili několik firem, které nám poskytli nabídky svých 
sluţeb spolu s kalkulací ceny.  Vybrána a následně 
oslovena byla firma Umělky z Brna. Ta během 5 dní v 
měsíci srpnu provedla kompletní odstranění starého písku, 
vyčištění odvodních drenáţí vysokým proudem vody, 
provedla postřik proti mechu a opětovné zapískování 
zhruba 9 tunami křemičitého písku. 

Celková částka za provedenou regeneraci se 
vyšplhala na 130 000Kč. Jedná se o nemalou investici, jeţ 
byla částečně hrazena z dotace  Městyse Boleradice, 
kterou se nám podařilo k tomuto účel získat. 

Věříme, ţe hřiště bude nadále dobře a dlouho 
slouţit našim sportovcům, ţákům školy i zájemcům z řad 
veřejnosti. Hřiště je otevřeno všem od dubna do října / dle 
počasí/. Bliţší informace ohledně rezervace časů, cen a 
pod. můţete získat u správce sportovního areálu Veroniky 
Coufalové. 

Nejbliţší akcí, která zde proběhne je jiţ tradiční 
Svatováclavský turnaj v nohejbalu, pořádaný jednotou Orel 
Boleradice, kterého se pravidelně zúčastňují nejen naše 
druţstva, ale i druţstva z jiných orelských jednot 
/Domamín, Velké Němčice, Ratíškovice/. Snad nám bude i 
letos přát počasí. 

Za jednotu Orel Boleradice 
Správce sportovního areálu 

 

Ţarošice 2018 
 
Na Zlatou sobotu, 8. září, vypravila místní orelská 

jednota autobus na pouť do Ţarošic. Hlavní mši slouţil 
Dominik kardinál Duka , arcibiskup praţský. 

 

 
 
Ten ve své homilii mimo jiné zdůraznil rodokmen 

Jeţíšův, který byl v jeho době jakousi legitimací, hlášením 
se ke svým předkům. V dnešní době se na to aţ tak 
nedbá, ale je velmi dobré vědět, kdo jsem a kam patřím. 
Poukázal na vztah muţe a ţeny, tvořící skutečnou rodinu. 
Je důleţité patřit do rodiny a být hrdý i na svůj národ. 
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Po mši následoval tradiční světelný průvod se 
sochamii, závěrečné poţehnání a zpěv Česko - slovenské 
hymny. Děkujeme všem poutníkům, kteří se s námi do 
Ţarošic vydali, někteří i pěšky. Poděkování patří i naší 
krojované mládeţi a těm, kteří ji nastrojili. V neděli byla za 
ţarošické poutníky slouţena mše svatá. 

 
E + J Zemánkovi 

 

 

Historie 
 

 
Ať ţije Srbsko! 

zvolal v hostinci U Plačků František Halm 
 

Od c.k. zeměbraneckého divisního soudu ve 
Vídni bylo dotázáno o pověsti Františka Halmy. Dle jeho 
vyjádření stalo se následovné: „Pracoval jsem v Brně u 
zedníků, kdyţ nastala všeobecná mobilisace, práce byla 
zastavena a šel jsem domů do Polehradic. Kdyţ jsem šel 
přes Hustopeč, tam právě přijeli od nás vojíni a slyšel 
jsem jak Hrabec František křičel „co já jsem za českýho 
psa“ a hned se tam hnal František Klimeš na pomoc, 
policie však Klimeše začala tahat, coţ na mě působilo 
nemilým dojmem. Přišed domů zašel jsem k Plačkům do 
hospody a pomálu popíjel kořalku. Hovořilo se tam o 
Rakousku a Německu jak srdnatě bojují, mě to však 
nebylo vhod – moje srdce ţilo pro Slovanstvo a jakmile 
jsem se trochu podnapil, dostal jsem kuráţ a zvolal jsem: 
„Ať ţije Srbsko i Rusko!“ a šel jsem domů. Brzo ráno 
přišel četník a sebral mě a vedl do Klobouk do arestu 
(vězení), kde jsem si pobyl 8 dní. Pak mě četník svázal a 
vezl do Vídně. Kdyţ jsme přijeli do Hodonína na nádraţí, 
prosil jsem ho, aby mě rozvázal, ţe bych rád něco pojedl 
a šel na stranu. Na záchod šel se mnou ale rozvázat 
řetízky mi nechtěl. Za moje peníze poručil donést kousek 
vuřtu a pivo a já svázaný jedl a pil před hledícím na mě 
zástupem jako zločinec. Kdyţ jsme přijeli do Vídně na 
nádraţí, najal auto, které nás odvezlo do II. Okresu 
(Bezirk) do garnisanu (tuhá věznice). Tam jsem byl 
vyslýchán a po osmi týdnech propuštěn s polehčující 
okolností, „ţe jsem byl opilý“. 

 
Z kroniky Obce Polehradice kronikáře Jana Stehlíka 

napsal Jiří Janda 

 
 

„… a krví svou vykupovaly svobodu 
vlasti své.“ 

 
 
Tento titulek jsem si dovolil ocitovat ze Školní 

kroniky, kam tehdejší řídící učitel Václav Trojan v kapitole 
„Dějinné události“ podrobně popsal převratný rok 1918. 
Jsem přesvědčen, ţe je nutné stále si připomínat nejen na 
kulatá výročí letošního roku. Povzdechy nad nezájmem a 
lhostejnosti k naší historii jsou snad trochu oprávněny, ale 
přiznejme si upřímně, můţe za to dnešní mládeţ 
narozená po roce ‘89? Není za to odpovědna naše 
„ztracená“ generace nás rodičů, kterým bylo do hlavy jiţ 
od útlých školních let vtloukána ta jedna jediná a správná 
pravda o našich dějinách? Vţdyť kdo jiný neţ rodiče a 
škola dokáţe dětem a mládeţi ukázat, jak to tenkrát bylo 
kdyţ děda s babičkou byli taky děti... I kdyţ po sametu 
nastala doba uvolnění a svobody, nezájem a lhostejnost k 
událostem před padesáti, sedmdesáti i sto lety bohuţel 

stále přetrvávají. Není to škoda? Není to chyba? 
Nedluţíme něco generacím našich předků? 

 

Kronika školní 
 

zaloţena 1916, vedena Václavem Trojanem  
řídícím učitelem 

 
Doba školního roku 1918/19 byla bohata na 

dějinné události dalekosáhlého významu. V něm 
uskutečnila se touha všech věrných českých srdcí. 
Události ukazují tento postup: 

 
Pátý rok válečný začínající (Srbsku 24/8 všeobec. 

mobilizace 1/8. 1914) přinesl strůjcům války místo 
vítězství, dříve světu rozhlašovaných, jen rozklad. Tento 
rozklad přenesl se na rakouskou frontu jiţní proti Itálii, na 
rakousko-uhersko-německou a bulharskou frontu na 
Balkáně. Bulhaři prví sloţili zbraně. Bulharský car 
Ferdinand Koburský odevzdal vládu synu Borisovi a odjel 
do neutrální ciziny. Vedoucí činitelé dřívějšího Rakousko-
Uherska pomýšlejí na mír. Na třetím bojišti, hlavním, 
ztroskotala strašlivá ofenziva Němců zesílených 
rakouskými sbory, vedená od jara a léta 1918 s 
nejkrajnějším napětím sil, bezohledností a surovostí, 
(otravné plyny a vrhači plamenů na souši, ponorky na 
moři) proti francouzské frontě dohodových vojsk a 
spojeneckých sborů. I naše čety legionářů, vojska našeho 
zahraničního, přispěly zdatně k výsledku tomu a krví svou 
vykupovaly svobodu vlasti své. 

 
Nejvýše vypjaté dobývačné sny německých 

vládců zhroutily se. Vojska německá na celé frontě od 
Verdunu aţ k moři donucena k ústupu za vedení 
společného dohodového vůdce maršála Foche. Národ 
německý donucen ţádal dohodu o příměří a jednání o mír. 
Vládce Německé říše císař Vilém II. prchl do Holandska. V 
Německu prohlášena republika, takţe i ostatní panovnické 
rody je opustily. V téţe době nastával překotný návrat 
vojsk z našich zemí z bojišť domů. Rakousko-Uhersko 
začalo vyjednávat o příměří prostřednictvím Spojených 
států Severoamerických. V důsledcích toho jednání 
poslední rakouský císař Karel I. zprostil své vojsko z 
národnostních nově se tvořících států slibu věrnosti. Říše, 
která po tak dlouhou dobu zneuznávala práv svých 
slovanských národů se rozpadla na samostatné části neb 
díl, jeţ přičlenily se k sourodým říším sousedním. V druhé 
polovici měsíce října 1918 začaly se rýsovat nové útvary 
státní: Čechy, Polsko, Velké Rumunsko, Jugoslávie, 
Maďarsko, Německé Rakousko. Itálie postupně obsadila 
jiţní Tyroly. 

 
Za takové nálady světové, uchopil se vlády v 

našich zemích „Národní výbor“ v Praze. Dne 28. října 1918 
jeho v Praze přítomní členové Dr. Alois Rašín, Dr. Fr. 
Soukup, Jiří Stříbrný, Dr. Vavro Šrobár, Antonín Švehla 
vydali prohlášení samostatnosti československého státu. 
Dnem 29. října 1918 převzal nově utvořený Národní výbor 
zemské úřady v Brně. Správcem místodrţitelství jmenován 
místodrţitelský rada Jan Černý. Dnem 28. října vyhlášen 
prvý zákon nového státu, jímţ přejal Národní výbor státní 
svrchovanost a stanovil, aby dosavadní zákony podrţely 
zatímní platnost. Dne 30. října 1918 vydána „Deklarace 
Slovenského národa“ podepsaná předsedou slovenské 
Národní rady Matúšem Dulou, jíţ slovenská Národní rada 
prohlásila Slovensko za součást nové osamostatněné naší 
říše. Ujal se odtud název „Československý stát“. Všude po 
okresních městech i ve střediskách tvořeny Národní rady a 
Národní výbory. Ty přebíraly úřady a staraly se o 
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zachování pořádku. Okresní a zemské hospodářské rady 
staraly se o dostatečnou aprovisaci (zásobování 
potravinami) v těchto rušných dobách. 

Politické strany dřívějšího zastupitelstva 
zemského a říšského dohodly se jiţ na počtu mandátů a 
vypsaly klubovní volbou poslance do sněmu v Praze. Ti 
se ustavili pod jménem „Národní shromáţdění“ dne 14. 
listopadu 1918 ve sněmovně české a prohlásili náš stát za 
republiku. Prvním presidentem zvolen vůdce zahraniční 
činnosti ve prospěch osvobození vlasti naší Tomáš 
Garigue Masaryk, dosavadní ministerský předseda naší 
vlády zahraniční v Paříţi. Vše to provedeno za úplné 
neúčasti německého obyvatelstva našich zemí. Zároveň s 
volbou presidenta ustavena Národním shromáţděním 
volbou vláda. Zvoleno ministerstvo koaliční. Předsedou 
ministerským stal se Dr. Karel Kramář, Ministrem 
zahraničních věcí Dr. Eduard Beneš (zatím v Paříţi), 
války Milan Rostislav Štefánik (stejně v cizině), vnitra 
Antonín Švehla, národní obrany Václav Klofáč …. 

… 
Dne 20. prosince 1918 slavil náš národ český 

slavnost, která se za takových slavnostních okamţiků i v 
ţivotě národů pořídku vyskytuje: oslavoval příjezd prvního 
presidenta republiky československé Tomáše G. 
Masyryka z ciziny do vlasti. Přijel po čtyřleté práci v cizině, 
provedené se zdarem pro osvobození vlasti, právě ve 
výroční den svého odjezdu do ciziny. Provázely jej čety 
našeho zahraničního vojska – legionářů. Jel z Francie, 
Itálí, Tyrolskem, Rakouskem na České Budějovice ku 
Praze. Po celé cestě všude nadšeným lidem bzl vítán. V 
Praze samotné byl vjezd jeho triumfální. První president, 
sloţiv slib na ústavu Národnímu shromáţdění ve 
sněmovně, odebral se na hrad na Hradčanech, kde 
usídlen na památném sídle vládců českého státu. 

 

 
 

Ze školní kroniky přepsal Jiří Janda 

 
 

(ne)Zapomenutí legionářští „bráškové“ - 
Kloboucko 

 
Právě vyšla kniha, která je plná údajů a faktů o 

prostých vojácích-legionářích z první světové války. Je v 
ní představeno 141 rodáků obcí Kloboucka jejichţ příběhy 
jsou psány strohou řečí archivních záznamů, dokumentů a 
v některých případech i dochovanými fotografiemi či 
korespondencí. Nejsou to hrdinové z učebnic či 
historických knih, jsou to naši dědové či pradědové, rodáci 
z Boleradic a okolních obcí, kteří dobrovolně riskovali své 
ţivoty za to, aby mohlo vzniknout na troskách Rakousko-
Uherského mocnářství Československo. Z dochované 
korespondence cítíme jejich touhu po domovu, který 
museli po nástupu do armády opustit. Čteme, jak se jim 
stýská po rodině, po dětech, po teple domova. Některé 
dosud neuveřejněné fotografie dokonale ilustrují strasti 
vojenského ţivota a války na Sibiři, na italské nebo 
francouzské frontě.  Tímto počinem konečně vystupují 
z šera zapomnění jejich ţivotní osudy, mnohdy velmi trpké. 

V neděli 2. září byla kniha v Divadle Boleradice 
poprvé představena veřejnosti v krátkém kulturním 
programu sestaveném spolu s Vlasteneckou omladinou 
z Vídně za doprovodu brněnského klavíristy a varhaníka 
Martina Jakubíčka. Programem provázel spoluautor knihy 
František Trávníček. Hosty v hledišti byli především 
potomci legionářů, jejich rodiny a také starostové obcí jimţ 
byla kniha věnována. Mezi čestnými hosty byl také malíř 
jiţní Moravy Antonín Vojtek, bývalý ředitel Státního 
okresního archivu Emil Kordiovský, člen Republikového 
výboru Československé obce legionářské Stanislav 
Švídek, Krajský zastupitel Richard Zemánek a další. 

 Při této příleţitosti byla otevřena Výstava 
korespondence a fotografií z I. sv. války věnovaná 

rodákům z Boleradic a jejich rodinám. Bude přístupná vţdy 
v neděli od 10:30 do 11:30 a během kaţdého představení 
v divadle a to aţ do neděle 14. října. Na ní jsou vystaveny 
dokumenty, kroniky i fotografie z první světové války, které 
se do knihy jiţ nevešly ale zaslouţí si zcela jistě vaši 
pozornost. 

 „Bylo to veliké, živelné strhující hnutí. Všichni šli 
dobrovolně, bez jakéhokoliv sebemenšího nátlaku, jen 
z přesvědčení, že konají svoji národní povinnost. Prostí 
jakýchkoliv zištných pohnutek, plni mladistvého zápalu a 
nadšení opouštěli radostně klid zajateckého života a 
odcházeli do boje za svobodu své vlasti.“  Citát 

z válečného deníku boleradického rodáka Františka 
Otýpky je mottem knihy (ne)Zapomenutí legionářští 
„bráškové“, kterou vydal Spolek vojenské historie 
Valtice.  
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A která jména z Boleradic v knize najdete? 
Halm Martin *1897, 
Horák Jan *1887, 
Horák Vavřinec *1886, 
Klimeš Jan *1877, 
Kocman Rochus *1891, 
Krmíček František *1883, 
Krmíček Kliment *1889, 
Machač Josef *1882, 
Novotňák Martin *1891, 
Novotný Jan *1895, 
Otýpka František *1891, 
Partyka Jan *1891, 
Prokeš Vavřín *1898, 
Soukop Petr *1895, 
Stehlík Jakub *1874, 
Stehlík Jan *1892 

 
 

Jiří Janda 

 
 

 

Příspěvky občanů 
 

 
Naše roky s osmičkou na konci 

 

V ţivotě Boleradic by se jich našla celá řada. Bylo by to 
různorodé vzpomínání, proto jen dvě z nich a zcela 
rozdílná. 
V roce 1868, na popud několika našich řemeslníků, vznikl 
pěvecko čtenářský spolek se smělým názvem hrdě se 
hlásící k naší slavné minulosti názvem „Hrad 
Polehradský“. Ten po dlouhém období stagnace a útlaku 
chtěl svojí činností pracovat pro rozvoj městyse, ale hned 
po ustanovení narazil na odpor konzervativních jedinců, 
kteří, zejména ze své osobní ješitnosti a omezenosti vše 
nové a nadějné odmítali s tím, ţe to dosavadní je 
dostačující a netřeba nic měnit, má zůstat dle starých 
pořádků. 
O třicet let později, tedy v roce 1898 byla situace zcela 
jiná. Informují nás o tom tehdejší noviny, které vycházely 
v Hustopečích s názvem Slovanské listy, v záhlaví 
oznamující, ţe hájí zájmy lidu na jiţní Moravě. Jejich 
vydavatelem byl Filip Kuber, uvědomělý soudní úředník, 
obětavý a neúnavný organizátor národního a kulturního 
ţivota české menšiny v Hustopečích, švagr později 
proslulého malíře Alfonsa Muchy. Kuber u nás měl dobré 
známé, především faráře Filipa Toufara, učitele 
C.M.Hladkého, podnikatele Bedřicha Šíra, rolníka Jana 
Stehlíka, často je navštěvoval, mnohdy i s malířem 
Muchou. Jeho noviny jsou dnes výborným zdrojem 
informací o tehdejším dění na celém rozlehlém 
hustopečském hejtmanství. Kaţdá obec v nich najde řadu 
zajímavých zpráv o sobě, tedy i Boleradice. Tehdejší  
novinové články od nás se před stodvaceti  roky týkaly 
toho co hýbalo vesnicí. 
Prvý, značně rozsáhlý, popisoval akci z 27.2.1898 a měl 
titulek „Veřejná schůze lidu v Polehradicích“, která se 
konala toho dne „odpoledne v hostinci paní Hajátkové, 
zahájená farářem dp. Filipem Toufarem za velikého 
účastenství obecenstva“. Byli tu hosté z místa i okolí, 
zejména hojně z Divák, v čele s bratry Mrštíky. Vřelý 
proslov dp. Faráře způsobil hned úvodem svým dobrou 
náladu a tato stoupla přímo v nadšení, kdyţ po zvolení 
starosty J. Otýpky za předsedu schůze aj. Stehlíka za 
zapisovatele, ujal se slova známý a milý řečník Dr. J. 

Prokeš z Brna a přednášel na téma „O svépomoci, o 
potřebě, účelu a prospěchu druţstev nákupních a 
potravních“.Svoji řeč zahájil slovy“…přišel jsem do vašeho 
středu s úmyslem dáti zde sémě slova, které má přinésti 
pro vás pomoc a prospěch…“. V rozsáhlémčlánku je 
komentován obsah více jak hodinové přednášky o 
výhodách potravního spolku s mnohými příklady a 
závěrečnou výzvou „buďte si vědomi, ţe spolek je prvním 
stupněm obrany proti lichvářům… nenechte zasít nesvár 
mezi sebe… buďte obezřetní a jednotní zvláště při 
volbách, neboť obecní výbor má být ochráncem vašeho 
občanství… věste, ţe jedna pětina u nás prodává a čtyři 
nakupují… slibte, vyhýbat se ţidovským obchodům…“. 
Dále řečník vybídl účastníky ke slibu k čemuţ se 
shromáţdění nedalo dvakrát pobízet a tak následovalo 
bouřlivé „slibujeme“. Závěr schůze autor článku popsal 
následovně. 
 
 

 
 
 

 
 
 
V témţe ročníku Slovanských listů jsou další články 
vyjadřující se k místnímu dění. Je to doklad zájmu obyvatel 
o veřejný ţivot a svěděk toho, ţe mnohé záleţitosti vesnice 
se v té době řešily tiskem – novinami, coţ byl oblíbený a 
rozšířený způsob řešení místních problémů. Proto sem 
vybral alespoň jeden z četných. 
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Zcela jistě se mnozí diví, proč se stále zabývám minulostí 
Boleradic a vytahuji do dnešnísoučasnosti to co dávno 
zapadlo prachem staletí, proč s tím stále otravuji atd. Je to 
proto, ţe jsem místní patriot, minulost je můj celoţivotní 
zájem, kterému jsem věnoval nemálo času, námahy, 
financí a dopracoval se určitých vědomostí. A pak, dráţdí 
mě skutečnost a nemohu za ten fakt, ţe Boleradice, 
zejména v tom starším období, mají tak bohatou a 
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významnou historii jako ţádná jiná okolní místa – obce i 
města, přitom tak opomíjenou, zvenčí i místě. Kdyby 
takovou měly Klobouky, Velké Pavlovice, Bořetice či 
Hustopeče, vyuţily by to nejen ke své prestiţi a image a 
mnohým výhodým. Je mi líto, ţe zejména v posledních 
desetiletích nebylo o tyto záleţitosti dostatek zájmu a 
ochoty vyuţít ve prospěch městyse. Chybí více hrdosti, 
místního patriotismu a nadšení, zejména koncepčnost a 
soustavnost. Na místo toho nastupuje pochybování, 
přehlíţení a odmítání. Kdyby tak tomu nebylo, existovala 
by alespoň nějaká „seknička“ památek, kdyţ ne síň, 
existovala by vyčerpávající monografie, jako mají okolní 
vesnice, historické tradice či slavnosti, mnohem větší 
propagace na celostátní úrovni a jiné. Snaţím se proto 
tento deficit nějak sníţit, mnohé se za vydatné pomoci 
ochotných dobrovolníků podařilo, coţ povaţuji za 
pozitivní. Hnacím motorem je vědomí, ţe neznalost 
minulosti se nevyplácí. 

Jan Horák 
 

Poděkování 

Minulý rok byl v Polehradu uveden článek o 
nadačním fondu Josefa Hycla „MEDBUS“, který zajišťuje 
oční péči pro seniory starší 65 let, včetně objednání a 
dopravy zcela zdarma. 

Ve středu jsem tam volal, ve čtvrtek mi volali, 
jestli mám v pátek čas, ţe můţu jít na vyšetření, coţ jsem 
učinil. V pátek v 6:00 přijel řidič Medbusu a zavezl mě na 
oční kliniku Neovize v Brně – Ţidenicích. Tam mě provedli 
na nejmodernějších přístrojích kompletní vyšetření. 
Bohuţel zjistili, ţe mám šedý zákal a doporučili operaci. 
Nejdříve jsem váhal, ale později jsem na ni přistoupil. 

Po provedení před-operační prohlídky na oči u 
praktické lékařky jsem operaci podstoupil. Operace 
šedého zákalu je patnáctiminutová, zcela bezbolestná. 
Pak vás doprovod odvede domů, v mém případě řidič 
Medbusu. Druhý den mě odvezl na kontrolu, poněvadţ 
dopadla dobře, za týden jsem šel na operaci druhého oka. 
Nyní vidím nádherně. Nikdy jsem nevěděl, ţe moje 
televize má tak výborný obraz i bez brýlí. 

Za to vše vděčím oční klinice Neovize, jejímu 
zkušenému personálu za pomoci nejmodernější techniky 
a kvalitně odvedené práce. Dále nadaci Medbus, která 
vše zařídila a 8x mě odvezla do Brna, a to vše zdarma. 
Dále děkuji redakci Polehradu, která mě na to svým 
článkem upozornila. 

Všem důchodcům doporučuji, aby poznali, jak 
vypadá profesionální přístup a chování k pacientům. 
 
Kontakty pro objednání: 
Medbus: 517 076 800 
Neovize: 517 070 700, 775 858 700, www.neovize.cz 
 

 
Na fotografii: MUDr. Zdeňka Mašková a čtenář 

 
Čtenář Polehradu 

 

Pozvánka 
 

 
 

Boleradská krojovaná chasa 
Vás zve na 

 

Martinské hody 
 

Které se uskuteční v sobotu 10. Listopadu 2018 v sále 
městyse Boleradice. Začátek hodů je v 20:00. 

 
K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba Zlaťanka 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Inzeráty 
 

 

Sympatická mladá rodina shání ke 
koupi dům v Boleradicích a okolí. Prosím 

nabídněte. 605 982 553 

 

Sháním chatu či chalupu se zahradou. 
Cenu respektuji. Volejte nebo pište 

604 590 583 
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Fotoreportáţe 
 

 
Jánské hody 2018 
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Metlecup 2018 
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Uzávěrka pro IV. číslo zpravodaje bude 2. 12. 2018 

IV. číslo zpravodaje vyjde v Prosinci 2018 

 

 
Své příspěvky zasílejte na adresu matel62@seznam.cz 

nebo na Úřad městyse. 
Aktuální informace, kalendář akcí a velké mnoţství 

fotografií najdete na internetu na adrese: 
www.boleradice.cz 
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http://www.boleradice.cz/
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