
POLEHRAD  –  ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC                                      PROSINEC  2018 

Strana 1 

ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC 

PROSINEC 2018 

ČÍSLO IV. 

  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POLEHRAD  –  ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC                                      PROSINEC  2018 

Strana 2 

 

Zprávy z radnice 
 

 
 

Vážení spoluobčané, 
 

jakoţto nový starosta městyse se vám poprvé 
představuji na stránkách našeho zpravodaje. Pevně 
doufám, ţe nezklamu vaši důvěru, a to nejen pokud jde o 
slova a sliby, ale hlavně o činy, které moje konání budou 
provázet. Slibuji, ţe napřu všechny své síly k tomu, aby 
naše společenství směřovalo k lepší budoucnosti a ke 
spokojenosti všech občanů Boleradic. V mojí činnosti se 
rád spolehnu na pomoc radních a zastupitelů, ovšem 
naslouchat budu i radám všech, kdo budou přicházet s 
konstruktivními a podnětnými myšlenkami a nápady. 
Zároveň bych chtěl na tomto místě poděkovat 
předchozímu vedení městyse a panu starostovi za 
všechnu dobrou práci, kterou pro obec vykonali. Pokusíme 
se na ni navázat v tom nejlepším. 

V nastávajícím období nás čekají nelehká a 
odpovědná rozhodnutí o dalším směřování městyse a 
jejich postupná realizace. Nejen aktuální volební 
programy, strategický plán rozvoje městyse či 
aktualizovaný program rozvoje na období 2018 – 2023 
nám mohou napovědět, kterým směrem se naše kroky 
budou ubírat. Bude třeba naslouchat a pruţně reagovat 
také na momentální potřeby a třeba i na měnící se priority, 
které před nás při správě obce nepochybně budou 
postaveny. 

Mezi stěţejními cíly do blízké budoucnosti nám 
prozatím na základě diskuzí se zastupiteli i občany 
vytanuly jako nejpravděpodobnější tyto následující: posun 
v realizaci plánované nové výstavby ve Vorličkách a ve 
výstavbě čistírny odpadních vod. Jejich uskutečnění bude 
záleţitostí dlouhodobou a náročnou, nicméně doufám, ţe 
se nám podaří v jejich realizaci úspěšně postupovat vpřed. 
Mimoto se samozřejmě zasadíme o uskutečnění dalších, 
byť menších či dílčích projektů, dle dostupných prostředků 
a sil. Uděláme vše pro to, aby o všem podstatném byli 
občané s předstihem dostatečně informováni a měli 
moţnost se k těmto záleţitostem vyjádřit. 

Z úkolů, které nám zbývá dokončit z období 
minulého, zmiňuji zejména výstavbu nového sběrného 
dvora, k jehoţ kolaudaci by mělo dojít do konce roku. 

Rád bych tímto úvodníkem také apeloval na nás 
všechny k pozornosti ke svému okolí, k tomu, co a jak se v 
obci děje či neděje. Byť se to tak na první pohled nemusí 
zdát, kaţdý z nás má moţnost se určitým způsobem na 
správě obce podílet, ať uţ pozitivním příkladem, vlastní 
odborností, nezištnou pomocí či radou. Hlavně 
nezůstaňme ke svému okolí lhostejní. Uchovejme si 
dobrou víru v to, ţe to, co činíme, povede k lepšímu ţivotu 
v obci a předpokládejme, ţe stejné mají na srdci i ostatní. 

Kalendářní rok se nezadrţitelně řítí do své 
poslední fáze a předtím, neţ usedneme ke svátečnímu 
stolu, většinu z nás - jako kaţdoročně - čeká shon a snaha 
uzavřít uplynulé období ke spokojenosti své i svého okolí. 
Přeji vám všem, abyste strávili vánoční svátky a konec 
roku spokojeni tak, jak si ve svých nejhlubších myšlenkách 
přejete být. 

  
 

       
Antonín Vejvančický, starosta 

 
 
 

Usnesení z 21. Zasedání Zastupitelstva 
městyse Boleradice konaného  

dne 20. 9. 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. 4/2018 
 
schvaluje: 

 
* program dnešního zasedání ZM 
* ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Zajíc, Jiří Jambor 
* smlouvu o převodu nemovité věci – ideální 

poloviny pozemku p.č. 4045/77 v k.ú. Boleradice o výměře 
79 m2 za cenu 7.863,- Kč, po zemřelém Jaroslavu 
Petlákovi, mezi pověřenou JUDr. Klárou Hejtmánkovou, 
se sídlem notářské kanceláře na adrese 602 00 Brno, 
Lidická 1023/63c a Městysem Boleradice, IČO: 00283011, 
691 12 Boleradice 401 

* prodej pozemku p.č. 4045/97 o výměře 3 m2 a 
pozemku p.č. 4045/145 o výměře 23 m2 v k.ú. Boleradice 
zapsaném na LV 10001 vlastník Městys Boleradice, dle 
GP č. 849-181/2018, za cenu 40 Kč/m2 do společného 
jmění manţelů 

* prodej pozemku p.č. 293/110 o výměře 26 m2 v 
k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 
Boleradice, dle GP č. 846-180/2018, za cenu 40 Kč/m2 do 
společného jmění manţelů 

* prodej pozemku p.č. 3483/39 o výměře 166 m2 v 
k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys 
Boleradice, dle GP č. 828-199/2017, za cenu 40 Kč/m2 
panu 

* odkup pozemku p.č. 3723/3 o výměře 1602 m2 v 
k.ú. Boleradice zapsaném na LV 691 za cenu 219 Kč/m2 
od paní 

* odkup pozemku p.č. 3723/2 o výměře 1635 m2 v 
k.ú. Boleradice zapsaném na LV 748 za cenu 219 Kč/m2 
od paní 

* smlouvu o budoucí smlouvě kupní na pozemek pro 
výstavbu rodinného domu s paní , která je přílohou zápisu 

 
neschvaluje: 
 
* záměr na prodej části pozemku p.č. 3482/1 v k.ú. 

Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu 
 
volí: 

 
* komisi návrhovou ve sloţení: Ing. Jiří Janda, Ing. 

Radim Vintrlík, Eva Káňová 
 
pověřuje: 

 
* starostu k podpisu kupní smlouvy o převodu 

nemovité věci – ideální poloviny pozemku p.č. 4045/77, po 
zemřelém Jaroslavu Petlákovi, s pověřenou JUDr. Klárou 
Hejtmánkovou, se sídlem notářské kanceláře na adrese 
602 00 Brno, Lidická 1023/63c 

* starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej 
pozemku p.č 4045/97 o výměře 3 m2 a pozemku p.č. 
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4045/145 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 293/110 
o výměře 26 m2 v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 
vlastník Městys Boleradice, s manţely 

* starostu k podpisu kupní smlouvy na prodej 
pozemku p.č. 3483/39 o výměře 166 m2 v k.ú. Boleradice 
zapsaném na LV 10001 vlastník Městys Boleradice s 
panem 

* starostu k podpisu kupní smlouvy na odkoupení 
pozemku p.č 3723/3 o výměře 1602 m2 v k.ú. Boleradice 
s paní 

* starostu k podpisu kupní smlouvy na odkoupení 
pozemku p.č 3723/2 o výměře 1635 m2 v k.ú. Boleradice 
s paní 

* starostu k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní na pozemek pro výstavbu rodinného domu s paní 

 
revokuje: 
 
* usnesení z 19. zasedání ZM ze dne 26.4.2018 ve 

znění: 
ZM schvaluje - 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 

 
ZM pověřuje - 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 panem 

        
Zastupitelstvo Městyse 

 
 
 

Usnesení z ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva městyse Boleradice 

konaného dne 31. Října 2018 
 

Zastupitelstvo městyse Boleradice, které se sešlo na 
svém zasedání 31. 10. 2018  

 
schvaluje: 

 
* Program dnešního zasedání 
* Ověřovatele zápisu: Ing. František Koráb, Mgr. Leo 

Čermák 
* Radě městyse kompetenci k provádění 

rozpočtových opatření v plné výši v souladu s § 16 zák. 
čís. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů v platném znění 

 
volí: 

 
* Volební komisi ve sloţení: Oldřich Pelikán, Ing. 

František Koráb, Milan Víteček 
* Starostou městyse: Antonín Vejvančický 
* Místostarostou městyse: Tomáš Koráb 
* Členem Rady městyse: Stanislav Omasta 
* Členem Rady městyse: Bohuslav Barek 
* Členem Rady městyse: Mgr. Petr Koráb 
* Předsedou Výboru finančního: Ing. Libor Hřib 
* Předsedou Výboru kontrolního: Jan Koráb 
* Členy Výboru finančního: Ing. Jiří Janda, Mgr. Leo 

Čermák 
* Členy Výboru kontrolního: Mgr. Olga Reiterová, 

Martin Stehlík 
 

deleguje: 

 
* na základě ustanovení § 84 písm. g) zák. č. 

128/2000 Sb. ve znění pozdějších přepisů, starostu pana 
Antonína Vejvančického jako zástupce městyse 
Boleradice na všechny řádné, mimořádné a náhradní 
Valné hromady obchodních společností, v nichţ má 
městys majetkovou účast. Jako náhradníka, deleguje 
Zastupitelstvo městyse Boleradice místostarostu pana 
Tomáše Korába 

 
zřizuje: 

 
* Finanční výbor a Kontrolní výbor. Oba výbory 

budou tříčlenné. 
 
jmenuje: 

 
* Marii Hutákovou zapisovatelkou průběhu 

ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse 
 
stanoví: 

 
* ţe volby všech orgánů zastupitelstva městyse na 

dnešním zasedání proběhnou aklamací 
* ţe funkce starosty obce ve volebním období 2018 

– 2022 bude vykonávána jako uvolněná 
        

Zastupitelstvo Městyse 
 
 
 

Volby 2018 
 

Strana % hlasů Zastupitelé Počet hlasů 

Nezávislí 36,92% 5 2 367 

KDU-ČSL 32,30% 5 2 071 

Nestraníci 30,78% 5 1 973 

 
 

Nezávislí 
 
1. Stanislav Omasta  - 8,99% pref. hlasů ve straně 
2. Oldřich Pelikán  - 7,60% pref. hlasů ve straně 
3. Bohuslav Barek - 7,56% pref. hlasů ve straně 
4. Olga Reiterová  - 7,56% pref. hlasů ve straně 
5. Libor Hřib  - 6,59% pref. hlasů ve straně 
 
 
KDU-ČSL 

 
1. František Koráb  - 9,27% pref. hlasů ve straně 
2. Jan Koráb  - 9,17% pref. hlasů ve straně 
3. Jiří Machač  - 8,11% pref. hlasů ve straně 
4. Tomáš Koráb  - 7,87% pref. hlasů ve straně 
5. Marek Koráb  - 7,72% pref. hlasů ve straně 
 
 
Nestraníci 

 
1. Petr Koráb  - 9,02% pref. hlasů ve straně 
2. Antonín Vejvančický - 8,86% pref. hlasů ve straně 
3. Milan Víteček  - 8,66% pref. hlasů ve straně 
4. Martin Stehlík  - 8,46% pref. hlasů ve straně 
5. Leo Čermák  - 7,29% pref. hlasů ve straně 
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Demontáž kříže na našem hřbitově 

 

Moţná si někteří z vás povšimnuli, ţe z našeho 
hřbitova zmizela jeho dominanta, masivní dřevěný kříţ 
s pozlacenou sochou Jeţíše Krista, jasně viditelnou 
z mnoha míst naší obce a poklidně shlíţející ruch v našich 
ulicích. Předpokládáme, ţe se jedná pouze o změnu 
dočasnou. K rozhodnutí o demontáţi kříţe nás vedl jeho 
znepokojující stav. Alarmující bylo zejména ukotvení 
patky, která byla vlivem vlhka a povětrnostních podmínek 
značně zetlelá a významnou měrou se podílela na stále 
patrnějším náklonu kříţe. Abychom zamezili případným 
škodám hrozícím pádem kříţe, rozhodli jsme se – za 
laskavého souhlasu naší farnosti – k jeho demontáţi. 
K tomuto jsme si nemohli vybrat lepší termín neţ jednu 
pozdně podzimní sobotu, kdy od rána poměrně hustě 
chumelilo, coţ naši snahu příliš neulehčilo. Členové 
jednotky dobrovolných hasičů spolu s několika dalšími 
dobrovolníky se ovšem nelehkého úkolu zhostili na (dle 
mého názoru) profesionální úrovni. K sejmutí kříţe jsme 
pouţili zhruba postup, který mnozí z vás znají ze stavění 
máje, jen jsme postupovali obráceně, tedy jsme 
nevztyčovali, ale sestupovali směrem dolů. Zhruba po 
hodině opatrného sestupu a několika dramatických 
okamţicích jsme konečně kříţ stabilizovali ve svých rukou, 
opatrně oddělili sochu a obě součásti bezpečně uloţili. 
Následně by mělo dojít k restaurátorskému průzkumu a 
dalšímu rozhodnutí, jak v opravě či obnově kříţe 
postupovat. Zástupci obce tímto děkují za čas a odbornou 
pomoc všech zúčastněných, zejména pak členům místní 
jednotky SDH. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Antonín Vejvančický, starosta 

 
 

 

 
 

První stavění kříţe 
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Škola 
 

 

Zprávičky z naší školičky 
 

Letošní teplý podzim jsme si uţívaly plnými 
doušky.  Na tvořivé odpoledne s rodiči nám vyšlo krásné 
počasí. Jen je škoda, ţe přišlo málo rodičů, ale i tak jsme 
si to náleţitě uţili. Nádherné výtvory zdobily nejdříve 
školní zahradu a poté i výstavu ovoce a zeleniny v sále, 
kterou jsme s dětmi navštívili.  
 

 
 

Pěkného počasí jsme také vyuţili k vycházkám 
do lesa, kde se děti cítí volně a pouţijí ke hře vše, co les 
nabídne. Posbírali jsme si i něco do školky a vyrobili 
krásný domeček pro skřítky a zvířátka z kaštanů. A kdyţ 
konečně přišel podzimní vítr, vydali jsme se na kopec 
pouštět draky, které si děti samy vyrobily. 
 

 
 

 

Na konci listopadu jsme v místním divadle 
putovali s Matušem a Bohušem za Betlémskou hvězdou - 
pohádka byla zábavná a zároveň i poučná. 

V prosinci Včeličky vystoupili na Adventní dílně s 
krátkou písničkou a říkadly pro Mikuláše a jeho druţinu. 
Všichni se uţ těšíme, ţe nás navštíví i ve školce a snad si 
nikoho neodnese čert. Čeká nás ještě vystoupení na 
Vánočním jarmarku. Děti vystoupí s připraveným 
andělským programem a koledami, které nám ukrátí čas 
při čekání na Jeţíška.        

Kolektiv MŠ 
 

Setkání s odborníky 
 

Letošní rok jsme se zapojili do projektu Šablony II 
pro školu Boleradice. Součástí je také zapojení odborníků 
do výuky. 

Školu navštívil zapálený historik se spoustou 
dobových rekvizit a kostýmů, předal dětem něco ze své 
lásky k dějinám a seznámil s historickou osadou Curia 
Vítkov, kterou spolu s dalšími nadšenci ve svém volném 
čase budují. 

Do výtvarné výchovy přijela pro změnu mladá 
výtvarnice a předvedla své výtvory a také děti nechala 
vyzkoušet část z přijímacích zkoušek na uměleckou školu. 

Do třetice přijela paní ekoloţka a zahradní 
terapeutka a kromě pojízdné zahrádky pro seniory a 
handicapované nám řekla novinu. Hned za kopcem u 
Kurdějova ţije motýl „modrásek ligrusový“, který se nikde 
jinde v ČR nevyskytuje. Nejen děti byly velmi překvapené 
a máme v plánu se v létě na vzácný druh jít podívat. 
Přidejte se k nám!       

Kamila Vašinová 
 

Sporty na naší škole 
 

V novém školním roce 2018/2019 jsme opět 
zahájili činnost sportovních krouţků. 

Tradičně se jiţ osvědčil krouţek FLORBALU a 
SPORTOVNÍCH HER. 

Děti si v těchto sportovních činnostech osvojují 
techniku míčových her a pravidla spojená s těmito sporty. 

V letošním roce nastala změna a do krouţku 
florbalu společně s chlapci chodí i dívky. Určitě tato změna 
přináší novou atmosféru, jak do samotné hry, tak při 
posílení kamarádství v kolektivu. 

Musím pochválit kaţdého, kdo dochází do těchto 
krouţků, za snahu a za hezké chování vůči ostatním. V 
takovém kolektivu je pak radost pracovat a kaţdý se těší 
na další trénink. 

Kromě sportovních krouţků uskutečňujeme i 
sportovní soutěţe. Všechny tyto aktivity jsou součástí 
minimálního preventivního programu proti výskytu 
sociálně-patologických jevů, jako jsou šikana nebo 
závislosti. V této souvislosti nás nejvíc trápí současný vliv 
elektronických pomůcek, tabletů a počítačů, mobilních 
telefonů a internetových sítí. Sami naši ţáci často zmiňují, 
kolik volného času tráví u těchto „hraček“, navíc zcela 
mimo kontrolu rodičů. Chtěli bychom na toto nebezpečí 
upozornit. Nástrahy internetu jsou obrovské a děti je 
neumí samy vyhodnotit. 

Pohyb v tělocvičně a na čerstvém vzduchu je 
naopak zdraví i psychice prospěšný, i kdyţ je občas 
spojený s úrazy. Naučit se opatrnosti ke svému tělu i ke 
spoluţákům je však další dovednost, která se jinak nedá 
moc získat. Proto jsme si poţádali o účast v projektu 
Hodina tělocviku navíc. Pokud se projekt rozběhne, budou 
mít děti ve školní druţině hodinu cvičení navíc a zdarma – 
a to všichni ţáci.   

Petr Chalupný + Milena Emmerová 
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Naše škola a školka je součástí projektu 
MAP Hustopečsko 

 

(MAP) Místní akční plán vzdělávání sdruţuje 
školy a školky z mikroregionu Hustopečska, které mají 
obdobné problémy, a pomáhá jim s jejich řešením. 
Spolupracují zde školy, zřizovatelé, knihovny, centra 
volného času a další. Jejich společnou vizí jsou školy, 
které poskytují kvalitní vzdělávání v přátelské atmosféře, 
kde se ţáci, učitelé a rodiče vzájemně respektují. 
Vzdělávané děti a ţáci jsou v podnětném prostředí a snaţí 
se smysluplně vyuţívat volný čas. 

Společně vytyčené cíle se budou realizovat 
prostřednictvím pracovních skupin. Skupiny jsou 
zaměřeny na čtenářskou a matematickou gramotnost, 
regionální identitu, rovné příleţitosti a na oblast projektů. 
Kaţdá skupina má také určeny aktivity, jeţ bude pro školy 
organizovat a které budou mít konkrétní dopad do území. I 
naše škola má zástupce v jedné z pracovních skupin. 

Co vše se během trvání projektu na našem území 
uskuteční? Události jako je veletrh firem, tematicky 
zaměřené akce pro rodiče, pro širokou veřejnost, 
setkávání ředitelů škol, předávání zkušeností mezi 
pedagogy, sdílení her a učebních pomůcek v mateřských 
školách a školních druţinách, akce zaměřené na 
malotřídky, přechod dětí z MŠ na ZŠ, přehlídku zájmových 
organizací, vzdělávací regionálně zaměřené aktivity pro 
ţáky. [www.maphustopecsko.cz] 

Nám se prostřednictvím výzvy MAP „Přiveďme 
rodiče za dětmi do škol“ podařil pro školku získat finanční 
příspěvek na Projektový týden s názvem „Vánoční 
kouzlení“. 

        
Petra Appeltauerová 

 
 

Soutěž o Boleradický džbánek – 
výtvarná část 

 
Kaţdoročně, a ani letos tomu nebylo jinak, 

probíhá ve škole vţdy začátkem podzimu výtvarná soutěţ 
O BOLERADICKÝ DŢBÁNEK. Jedná se o soutěţ 
zařazenou ve školním vzdělávacím plánu, která má 
celkem čtyři části: výtvarnou, recitační, literární a hudební 
– zpěv a hra na hudební nástroj. 

Ţáci soutěţili ve dvou kategoriích /1. a 2. třída a 
3., 4., a 5. třída/. Děti tentokrát kreslily obrázky na tato 
témata: T. G. Masaryk – portrét, Dobová pohlednice – 
malba a Podzim ve všech svých barvách – volná technika. 
Do soutěţe se zapojilo 18 dětí, s obrázky tak pěknými, ţe 
porota měla velice těţký úkol vybrat z kaţdé kategorie tři 
nejhezčí. Vyhlásili jsme proto i „Cenu spoluţáků“, kdy 
samy děti vybíraly nejhezčí obrázek. 

V I. kategorii /1. a 2. třída/ se nakonec umístili: 
Ally Kaplon, Aneţka Zemánková a Jakub Horák, ve II. 
kategorii /3. – 5. třída/ Aneta Rosívalová, Kateřina 
Čermáková, Gabriela Kočí a Eliška Tesařová. Cenu 
spoluţáků získali: Richard Hausner a Aneţka Zemánková 
v kategorii mladších a Gabriela Kočí a Amálie Korábová v 
kategorii starších. Udělena byla i zvláštní cena poroty, 
kterou získal Tomáš Joura. Všechny obrázky si můţete 
prohlédnout na webových stánkách naší školy. 

Závěrem chci poděkovat sponzorům – 
Divadelnímu spolku bratří Mrštíků a Kavárně u Palánů, 
díky nimţ dostaly děti nejenom volné vstupenky na dětské 
představení, ale i pěkné věcné ceny. 

Jiţ v lednu nás čeká další část soutěţe – 
tentokrát recitační, děti mohou vybírat báseň na společné 

téma: „Z pohádky do pohádky“. Školní kolo bude 
vyhlášeno 15. 1. 2019. 
 

 
 

 
 

 
       

Eliška Zemánková 
 

 

Aktivity kroužků v naší škole 
 

V letošním roce nabízí Základní a Mateřská škola 
Boleradice nejenom svým ţákům /některé krouţky 
navštěvují ţáci dojíţdějící do jiných škol/ zájmovou činnost 
celkem ve 12 krouţcích. 

Své /nejenom matematické/ dovednosti, 
představivost a logické myšlení si mohou děti trénovat a 
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cvičit v krouţku zábavné logiky a deskových her s 
příhodným názvem „Chytré hlavičky“. 

Pro ty, kteří chtějí rozvíjet zálesáckou zdatnost, 
mají rádi přírodu, tábornictví, morseovku a šifry je určen 
tolik oblíbený krouţek turistický. 

Děti, které rády zpívají, se schází v krouţky 
„Písnička“. Hudební krouţek zaměřený na hru na flétnu a 
kytaru, podporující dětský zpěv a vztah k hudbě jako 
takové. V současnosti uţ děti pilně trénují vánoční koledy. 

Oblíbeným krouţkem pro všechny tvořivé děti je 
krouţek Keramiky a dovedných rukou, kde děti střídavě 
pracují s hlínou, papírem, přírodními materiály apod. V 
nejbliţší době budeme vyrábět vánoční přáníčka a zdobit 
perníčky. 

A protoţe keramika má v naší škole své pevné 
místo, nezapomínáme ani na rodiče. Právě těm a jejich 
dětem je určen krouţek Keramika pro rodiče s dětmi. 
Přijďte si někdy i vy vyzkoušet, co všechno se dá vyrobit z 
hlíny! 

Ve sportovním krouţku a krouţku Florabalu se 
děti učí především kolektivní hře. Vyzkouší si různé 
míčové hry a osvojují jejich herní zásady. 

Původní včelařský krouţek nese v letošním roce 
název Svazenka a zaměřuje se nejenom na včelařství, ale 
celkově se zde děti dovídají o ţivotě hmyzu, zkoumají a 
pozorují krajinu, dozvídají se, jak to chodí v říši rostin… 
 

 
 

V neposlední řadě jiţ mnoho let pracuje při 
základní škole Polehrádek, národopisný soubor, věnovaný 
lidovým tradicím, hrám, písničkám a tancům z regionů 
Moravy. Děti z Polehrádku mají za sebou jiţ vystoupení u 
příleţitosti 100. oslav vzniku republiky, na Adventní dílně a 
teď jiţ pilně trénují a nacvičují na vánoční vystoupení v 
divadle - 16.12.2018. 

Badatelský klub Ekotýmek se věnuje, jak uţ sám 
název napovídá, tématům Ekoškoly, zejména ekologii v 
domácnosti, čistotě vody, vzniku a čerpání energií apod. 

Kvalitní dětskou literaturu a tvořivou práci s ní 
nabízí Čtenářský klub. 

Pro ţáky, kteří potřebují individuálně dopomoct s 
učivem nabízí škola doučování. 

Díky zájmu dětí mohl vzniknout i nepovinný 
předmět Angličtina pro nejmenší, pro ţáky prvního a 
druhého ročníku, kde se zábavnou a hravou formou děti 
seznamují s angličtinou, stejně tak jako Angličtina pro 
mírně pokročilé, určená naopak ţákům čtvrtého a pátého 
ročníku. Na tuto angličtinu je třeba si poněkud přivstat, 
začíná totiţ uţ v 7 ráno! Ale, světe, div se… účast bývá 
téměř stoprocentní! 

Na naší škole se vyučuje i Náboţenství, do 
kterého chodí děti napříč všemi ročníky. Pro větší 

efektivitu výuky, jsme se rozdělili do dvou skupin – na 
mladší a starší. Starší ţákyně se zúčastnily školního kola 
soutěţe“ Bible a my“, dvě nejlepší z nich postoupily do 
okresní ho kola. Kvůli nemoci paní asistentky se děvčata 
nakonec okresního kola nemohla zúčastnit, i tak chci ale 
poděkovat, za vzornou přípravu na soutěţ. 

Pokud vás nabídka zájmových krouţků a činnosti 
v nich oslovila, přijďte mezi nás – uţ od druhého pololetí! 
Nabídku zájmových krouţků i bliţší informace o nich 
získáte na webových stránkách školy nebo u jednotlivých 
vedoucích. 
 

 
 

Eliška Zemánková 
 

 

Činnost školní družiny 
 

Činnost školní druţiny vychází ze školního 
vzdělávacího plánu a plánu práce školy na jednotlivé 
měsíce školního roku. Do denních aktivit jsou zahrnuty 
činnosti relaxační, tvůrčí 

a pohybové. 
Důleţitou součástí pro zdravý rozvoj dětí je i 

pobyt venku za příznivého počasí. Tomu je věnována 
denně minimálně jedna hodina, ať uţ formou vycházek 
spojených s poznáváním okolí obce a přírody, nebo 
sportovních aktivit na dětském hřišti. Za nepříznivého 
počasí se mohou děti proběhnout a protáhnout v 
tělocvičně. 

Tvůrčí činnosti jsou tématicky zaměřeny na 
jednotlivá roční období a významné dny v roce. 

Je rozvíjena kreativita a podporována 
individualita a zájem dětí. Nedílnou součástí provozu 
školní druţiny je i enviromentální výchova, sem patří 
především dodrţování zásad správného třídění odpadu, 
udrţitelného rozvoje v praxi a péče o školní zahradu. 

Od začátku nového školního roku mají také děti v 
prostorách školní knihovny, která sousedí s druţinou, k 
dispozici nové skříňky. Tyto slouţí k ukládání převlečení k 
venkovnímu pohybu na hřišti. Knihovnu rády vyuţívají 
především starší dívky k četbě a relaxaci, mají zde k 
dispozici spoustu knih a pohodlná křesla. O akvárium s 
kraby, které je zde umístěno se zase rádi starají chlapci. 

V uplynulých měsících jsme se společně starali o 
nově vysazenou lípu, chlapci ji zalévali a starali se o to, 
aby dobře prospívala a rostla. V rámci projektového dne 
jsme vyráběli společně s rodiči ozdobné květináče a 
pečený čaj. Děkujeme maminkám Samuela Pučka a 
Gabriely Kočí za krásnou výstavu jejich obrázků a 
výtvarnou dílničku pro děti, kterou jim připravily. Děti si 
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mohly vyzkoušet malování trošku jinak a dověděly se 
mnoho zajímavého o různých výtvarných technikách.. 

Měsíce listopad a prosinec jsou, kromě běţných 
činností v druţině, věnovány přípravě výrobků na vánoční 
jarmark, na který se děti těší a věří, ţe rodičům a 
občanům Boleradic se budou jejich výrobky, které zde 
budou prodávat líbit. Přijďte se všichni podívat! 

        
Za ŠD Mgr. Hana Vajbarová 

 

 

Den otevřených dveří ZŠ Boleradice 16. 
11. 2018 

 

Jako jiţ kaţdoročně, tak i letos pořádala naše 
škola Den otevřených dveří. Součástí bylo uzamykání 
školní přírodní zahrady a rodičovské schůzky. 

Hned od rána měli rodiče moţnost trávit se svými 
dětmi a jejich učiteli společně čas ve výuce. Zpravidla se 
mohli podívat na to, jak konkrétní den běţně vypadá. 
Čemu se v něm děti věnují a jak jim to jde. Po skončení 
prvního bloku bylo pro rodiče nachystáno drobné 
pohoštění, které z větší části připravily druţinové děti 
předchozí odpoledne. 

Další část dopolední výuky jsme věnovali besedě 
s pamětnicemi druhé světové války. Sešlo se 8 babiček, 
které se s dětmi podělily o svoje vzpomínky – nejen na 
válku, ale i na školu v té době, výuku němčiny, svoje 
školní pomůcky, stravování a jídlo během války. A pak 
také o skutečném přechodu válečné fronty, strachu, 
schovávání se před bojujícími vojáky a jejich zbraněmi. 
Děti poslouchaly zaujatě, ptaly se na to, co jim nebylo 
jasné. Moc babičkám děkujeme. 

Pro ţáky následovala venkovní výuka sloţená z 
úkolů na různá témata spojená s aktivitami naší školy. 
Např.: Třídění odpadů, poznávání rostlin a zvířat apod. 
Někteří rodiče se také zúčastnili a mnohdy tím i poznali, 
jak šikovné děti mají, kdyţ sami nemohli přijít na to, jak na 
některé otázky odpovědět. Ze zahrady se děti přesunuly 
na oběd. Odpolední program připravovala školní druţina. 
Nejprve to byla výtvarná dílna s odbornicemi. Dále mohly 
děti i s rodiči spolupracovat při pečení ovocného čaje nebo 
výzdobě květináčů. Rodiče mohli nejen pomáhat svým 
dětem, ale také konzultovat jejich prospěch a chování s 
učiteli, kteří jim v té době byli k dispozici. 

Pestrý program dne byl ukončen rozděláním 
ohně a společným opékáním špekáčků. Věřím, ţe jsme si 
akci všichni skvěle uţili a v dalších letech ji budeme rádi 
opakovat. 

  

       
Jana Petrášová Nerudová 

 
 

Školní akce 

 

16. 12. 2018 – 14:30 – Školní vánoční 
představení + Jarmark v divadle 
 
16. 12. 2018 – Školní masopust 
 
16. 12. 2018 – Zápis do MŠ 
 
16. 12. 2018 – Zápis do ZŠ 

 
 

Podzimní výuka ve znamení výročí 100 
let státnosti 

 

Školní rok se překlenul do druhé čtvrtiny a po 
písemných pracích z hlavních předmětů čekají na školáky 
vcelku klidné předvánoční dny. Chystáme se na vánoční 
jarmark a vystoupení v divadle pro veřejnost, podíváme se 
do vesmíru v mobilním planetáriu a proběhne i Modrý 
barevný den s termínem zimního slunovratu – tentokrát se 
týká průřezového tématu multikulturní výchova a má 
název Kouzlo vánočních betlémů. 

Od začátku školního roku jsme se věnovali naší 
republice. Nejprve jsme ještě před prázdninami zmapovali 
Lípy svobody a další památné stromy v Boleradicích. 
Školáci se také rozhodli zasadit Lípu svobody a spojit 
tento okamţik s happeningem, při kterém jsme poskládali 
naši českou vlajku z našich (velkých i malých) těl. 

Také na výstavě ovoce a zeleniny se děti bavily 
ukázkami vaření našich babiček, následně se vrhly do 
návrhů na „pamětních placek“ a dalších výtvarných prací k 
výstavce v sále městyse. Oslava se konala 28. října, 
školáci na ní zazpívali píseň Ta naše písnička česká, 
kterou si za krátkou dobu nácviku velmi oblíbili. Zároveň 
doprovodili taneční vystoupení Polehrádku třemi tradičními 
lidovými moravskými písněmi: Tancuj, tancuj; Čo sa to 
šupoce a Na tú svatú Katerinu. Písničky, které se starší 
generace běţně učily ve škole, jiţ dnes děti téměř neznají. 

A stále nám to nebylo dost, proto jsme si i na Den 
otevřených dveří pozvali pamětnice druhé světové války a 
vyzkoušeli jsme si upéct Masarykovo cukroví. A nemohu 
zapomenout na slavnostní vystoupení ke Dni veteránů, při 
kterém proběhla i krásná výstavka, zaměřená na naše 
boleradické občany, kteří museli narukovat „do té Velké 
války“. Dobové fotografie, plakáty a kopie vyhlášek císaře 
pána, vojenská výzbroj a zbraně – vše zorganizoval a 
Klub vojenské historie zajistil pan učitel Kabela. 

Myslím, ţe je zřejmé, ţe většina příprav probíhá v 
rámci krouţků, školní druţiny a předmětů, kterých se týká. 
A snad nikoho nezarazí to, ţe se děti v hodinách českého 
jazyka učí básničky, dramatizují texty. V naší škole razíme 
názor, ţe nechceme, aby ţáci jen nevědomě memorovali 
naučené učivo, ale aby jej dokázali i prezentovat. 
Příkladem byla pěkná atmosféra na besedě s 
pamětnicemi války, kdy děti dokázaly správně reagovat, 
pokládat dotazy k tématu, a to i ty mladší. 

Závěrem chci pochválit spolupráci základní a 
mateřské školy. Obě součásti školy, druţinu nevyjímaje, 
spolupracují na většině připravovaných akcí. Všechny jsou 
zapojeny do projektu Šablony II pro školu Boleradice, v 
rámci kterého nabízejí ţákům kluby – čtenářský, 
deskových her a badatelský, také doučování a ve školce 
práci speciálního pedagoga. Společně se ještě v prosinci 
podíváme do mobilního planetária na přírodovědné 
programy Voda – zázrak přírody a Co je to tam nahoře. 
Vstupné dostaly děti jako sponzorský dar od 
zaměstnavatele rodiče našich ţáků. Další výpomoc ze 
strany místních organizací a podniků, ať jiţ formou 
příspěvků na soutěţe, drobných dárků a reklamních 
předmětů, nebo i podpory při sběru papíru a dalších 
surovin je pro nás vţdy velkou radostí a zároveň 
moţností, jak udělat radost dětem ve školce nebo přispět 
ke vzdělávání ţáků. Velmi vám za tyto příspěvky a 
podporu děkujeme a chceme říci, ţe si jí váţíme. Přejeme 
všem krásný a klidný vánoční čas a pěkné proţití svátků v 
kruhu nejbliţších. Také mnoho štěstí, zdraví a radosti v 
novém roce! 
 

Za kolektiv zaměstnanců – Milena Emmerová 
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Divadlo Boleradice 
 

 
 

Malé ohlédnutí za začátkem divadelní 
sezóny a co nás čeká v novém roce 

 
 

Divadelní sezónu 2018/2019 jsme zahájili 
reprízou černé komedie Jezinky a bezinky amerického 
dramatika J. O. Kesselringa v reţii Jiřího Brabce. Hra měla 
premiéru 29. dubna 2017 a na repertoáru divadla bude do 
dubna 2019. Na našem jevišti ji mohou zájemci ještě 
uvidět dvakrát – v únoru a dubnu. Mimo tyto termíny bude 
ještě soubor vyjíţdět hostovat do jiných míst. 
 

 
 

Významná výročí roku 2018 jsme oslavili 
Svátečním předplatným, které zahrnovalo 4 představení v 
termínech blízkých státním svátkům v měsících září, říjen, 
listopad, prosinec. Na 17. listopad současně s naším 
předplatným připadl divadelní svátek Noc divadel, který 
byl celostátně komponován, právě vzhledem ke zmíněným 
výročím, jako projekt česko-slovenské spolupráce. Přivítali 
jsme tedy v divadle slovenský soubor z Tlmáč, který se 
postaral svojí komedií o úţasný večer. Předcházelo 
představení pro děti a následovala beseda u cimbálu. Noc 
divadel povaţujeme se velmi zdařilou. 

V listopadu také proběhlo první představení 
předplatného Rodiče s dětmi do divadla. Pohádka o 
Rumcajsovi Divadelního studia „V“ Brno nadchla malé i 
velké diváky. 

Mimo zmíněných představení se v divadle 
uskutečnila ještě další pro děti mateřských a základních 
škol, i představení hostujících souborů (Vídeň, Újezd u 
Brna) pro dospělé. 

 
Premiéry 
 

Od září se v divadle schází naši herci téměř 
kaţdý večer na divadelní zkoušky. Jedna skupina na 
zkoušky pohádkového příběhu Duchové Vánoc, který v 
době vydání tohoto čísla Polehradu bude mít uţ po 
premiéře (1.12.). Na motivy povídek Charlese Dickense 
hru upravil a zreţíroval Juraj Háder. Příběh se odehrává v 
Londýně v 19. století a přináší pohled na jiné vánoční 
zvyky, neţ na jaké jsme zvyklí u nás doma. Věřím, ţe toto 
představení přispělo k hezkému svátečnímu naladění. 
 

 
 

 
 

 
 

Druhá parta divadelníků pod reţijním vedením Ivy 
Kahounové chystá historickou komedii českého autora 
Karla R. Krpaty Mistr ostrého meče. Premiéra je 
plánována na březen. Hra se odehrává na začátku 18. 
století. Pod poklidnou hladinou všedního ţivota města to 
vře. Rodina mistra ostrého meče, kata Zelingera, je 
odsouzena k podřadnému postavení. Přestoţe kat ostatní 
převyšuje svou důstojností, bezúhonnou morálkou a 
pracovitostí, je neustále vystavována poniţování, 
pomluvám a intrikám. A je to především katova ţena 
Rozina, která si, díky své chytrosti, dokáţe poradit se 
závistí, hloupostí a malostí „počestných“ měšťanů. Pro své 
vděčné dramatické situace, ţivotné postavy a humor se  
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komedie Karla R. Krpaty dočkala nejen četných 
divadelních uvedení, ale i zfilmování. Doufejme, ţe i naše 
provedení zaujme. 

 
25. Divadelní bál aneb Stará láska nerezaví 

 
Významnou událostí v ţivotě divadelního spolku 

bude 2. února 2019 uţ po pětadvacáté divadelní bál. Rádi 
bychom, aby se tento ples stal plesem reprezentačním. 
Tentokrát jsme pro něj zvolili podtitul Stará láska nerezaví. 
Chceme v jeho programu připomenout oblíbená témata 
bálů minulých – polonézu, divadelní vstup, taneční 
ukázku… Nebude chybět plesová lotynka, divadelní sólo, 
ani slosování vstupenek. K tanci bude hrát oblíbený 
Salonní orchestr z Brna a po půlnoci jej vystřídá cimbálová 
muzika Primáš. A protoţe se jedná o ples jubilejní, nebude 
chybět ani malý dárek pro kaţdého účastníka. Rezervace 
vstupenek je moţná od 7. prosince pomocí webového 
formuláře: https://divadelnibal.cz/, e-mailem: 
akcedivadla@gmail.com, nebo osobně v pokladně 
divadla. 

Historii divadelních bálů je věnována výstava 
Čtvrtstoletí divadelních bálů v Boleradicích, umístěná ve 
výstavní síni divadla od 27. 10. 2018 do 30. 1. 2019. 
Výstava je přístupná před kaţdým představením v divadle. 

Váţení občané Boleradic, děkujeme vám za 
přízeň a podporu, kterou našemu počínání řada z vás 
věnuje. Těšíme se se všemi na další setkávání v divadle, 
na plese a dalších akcích, které pro vás pořádáme. 

Přejeme vám radostné Vánoce a do nového roku 
pevné zdraví, štěstí a spokojenost. 

        
Za správní radu Div. Spolku bratří Mrštíků – 

 Iva Kahounová 
 
 
 

 

Techsport 
 

 
 

Malé bilancování Techsportu 
 
 

K letošnímu osmičkovému roku jsme uskutečnili 
několik aktivit. Ke stému výročí republiky jsme jiţ na jaře 
vysadili tři lípy a to proto, ţe tato se skládala z českých 
zemí (Čechy a Morava, Slovensko a Podkarpatské 
Ukrajiny) a opatřili je informačními tabulkami. 
 

Usadili jsme pamětní desku na dům č. p. 47, v 
němţ dlouho ţil a hospodařil Jan Stehlík. Za jeho zásluhy 
a na jeho památku a jeho největší čin pro náš městys  -  
zaloţení a po celý jeho ţivot spravovaný záloţenský a 
úvěrový spolek Boleradice, který velice blahodárně 
pomáhal naší vesnici. 

V té souvislosti jsme připravili a vydali sborníček 
navzaný Koryfejové Boleradic – tři zaslouţilé osobnosti 
Boleradic. Ten podrobně seznamuje s ţivotem a prací 
faráře Filipa Toufara, učitele Cyrila Metoděje Hladkého a 
Jana Stehlíka. (Ještě je malé mnoţství k dispozici, stejně 
tak i publikace Boleradický hrad. Moţná jako příhodný 
dáreček rodákům, přátelům a známým). 

Letošní jubilejní rok nejednou připomenul 
zakladatele naší republiky tedy Tomáše Garika Masaryka. 
Starší generace má o něm ještě dostatek vědomostí, 
nejen kdo to byl a jaké zásluhy  měl pro naší republiku, ale 

i jeho humanní názory, morální postoje, jeho neochvějnost 
a jeho vysoký lidský vzor. Vedle toho i doznívají povědomí 
o tom, ţe jeho kořeny jsou v našem kraji matčiným 
rodištěm v Hustopečích, kde jsou i pochováni oba jeho 
rodiče. 

V současnosti jeho osobnost, zejména 
charakterové a státnické postoje jsou čím dál více 
upozadňovány, sniţovány a aţ zpochybňovány, neboť se 
mnohým nehodí pro jejich egoistické a sobecké cíle. Proto 
zejména mladší generace má dnes mnohdy aţ chabé a 
zkreslené znalosti o něm. 
Proto ve snaze zlepšení a ozřejmění tohoto našeho 
velikána, alespoň malinko jej vyzvednout a připomenout 
jeho vztah k našemu kraji jsme uskutečnili dva počiny. 

 Jednak besedu o jeho pobytech v našem okolí, 
především jeho dětství v Čejkovicích, které podstatně 
ovlivnilo jeho další ţivot, charakterové a morální vlastnosti. 
Jeho studentský čas v Hustopečích a prázdninové pobyty 
v Kloboukách. O této jeho ţivotní etapě byla podvečerní 
beseda s předčítáním, která se uskutečnila s naší 
veřejnou knihovnou. Ta měla zároveň odpovědět na  
otázku zda u nás Masaryk někdy pobýval. A stalo se tak a 
existují o tom doklady v podobě jeho osobního deníku ze 
70 let. 19. stol.  V té době od roku 1871 – 1879 bydleli 
jeho rodiče v Kloboukách, otec jako kočí v zámku. 
Masaryk tam jezdil o prázdninách, později i se svojí 
manţelkou a rád. Tam proţíval volné chvíle dlouhými 
procházkami do okolí lesů a polí, poznával okolní přírodu, 
pozoroval ţivot lidí, účastňoval se tamějšího 
společenského ţivota a odtud často vyráţel do Horních 
Bojanovic za milovaným farářem Sátorou, do Hustopečí 
ke strýcovi a tetě Kosovým, ale i další tůry se svými 
spoluţáky i ţáky. 

Tyto jeho výšlapy se nevyhnuly naší vesnici, 
poněvadţ dnešní silnice neexistovaly. A tedy polní a lesní 
cesty byly nejkratší a nejschůdnější. Tedy přes náš městys 
chodil a zastavoval se zde. 

Proto jsme se rozhodli u nás postavit Masarykovu 
lavičku v prostoru mezi Lípou veteránů a vinařským lisem 
u lípy vysázené na počest stého výročí vzniku republiky.  
Na paměť jeho pobytů v našem kraji, trvalou připomínku 
jeho osobnosti, prestiţní známku městyse a jeho 
turistickou zajímavostí. 

Mimo tyto hlavní aktivity však Techsport prováděl 
běţné kaţdoroční údrţbové práce jako je nátěr sousoší, 
sečení trávy, nátěr přístřešků na posezení u naučných 
stezek, obrývání a zálivku stromků a keřů a jiné úpravy. 
Na tuto činnost bylo potřeba odpracovat několik desítek 
hodin.     

       
Jan Horák a výbor Techsportu 

 
 

 

Orel 
 

 

Zdobení perníčků 
 
 

V sobotu 24. 12. 2018 proběhlo v budově Orlovny 
- divadla v Boleradicích Zdobení /nejenom vánočních/ 
perníčků. Akci pořádala místní jednota Orla a myslím, ţe i 
tentokrát se velice povedla. Asi dvacítka účastníků-
převáţně dětí - nazdobila nespočet krásných perníčků. 
Příjemnou náladu dotvářeli melodie lidových písniček, 
vůně svařáku a čaje  a nechybělo ani něco malého k 
zakousnutí... Takové sobotní příjemné odpoledne....  
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Eliška Zemánková 

 
 

 

Příspěvky občanů 
 

 
Národní jednota v Boleradicích. 

 
 

Před 110. Roky byla u nás zaloţena tato 
organizace. 

Slovo národní bývalo téměř posvátné, za něţ se 
nasazoval ţivot (u nás legionáři za 1. Svět. Války, 
zahraniční a místní odbojáři za 2. svět. války). Boj za 
národní zájmy probíhal téměř permanentně. 

Dnes je to pro mnohé slovo vyčpělé, zastaralé, 
aţ zbytečné. Čím dál je větší snaha je nahradit 
nadnárodními zájmy, globalizovaným světem apod. 

Češi po prohrané bitvě bělohorské se dostávali 
stále více pod německou nadvládu a područí, s minimální 
dávkou práv a moţností svobody, jako levná pracovní síla. 
Neustálá germanizace měla za cíl vymýtit češtinu jako 
pouto češství a české soudruţnosti, český národ zcela 
vyhubit. Jedině tím, ţe lidé na českém venkově 
nepodléhali tomuto úsilí a zachovali si mateřskou řeč, 
mohli tzv.buditelé, tedy několik odváţných vzdělanců z řad 
učitelů a kněţí na přelomu 18. A 19. Století zahájit obranu 
českých zájmů, hájit a šířit češtinu, české myšlenky a 
potřeby, připomínat slavnou naší minulost. 

Aţ v roce 1861 rakouská vláda umoţnila rozvíjet 
určitý spolkový ţivot (u nás na základě toho vznikl 
pěvecko čtenářský spolek Hrad Polehradský v roce 1868), 
hájit politické, hospodářské potřeby Čechů apod. Po vzoru 
různých organizací v Čechách v roce 1888 vznikla i v Brně 
Národní jednota pro jihozápadní Moravu, která o 10 let 
později konečně (pod novým starostou MUDr. F. Veselým, 
ředitelem lázní Luhačovice a majitelem kyselky Šaratica a 
jednatelem Janem Mášou) začala rozvíjet bohaté české 
aktivity. Nebylo vůbec jednoduché a lehké přesvědčit a 
získat Čechy jihu Moravy pro organizování a hájení 
českých potřeb a zájmů a něco pro ně obětovat. Avšak 
neúnavným a houţevnatým úsilím se to postupně 
brněnskému vedení dařilo – tedy zakládat a organizovat 
v městech a vesnicích český ţivot všemi formami, jak 
osvětou, knihovnami, divadlem, přednáškami, různými 
zábavnými podniky, podporováním zemědělství, řemesel, 
obchodu i peněţnictví. Největší úsilí se soustředilo na 
výchovu dětí, tedy škol, nejnaléhavěji do míst národnostně 
smíšených, tedy menšinových. O ty se starala Národní 
jednota spolu s Ústřední maticí školskou. Díky 
brněnskému ústředí se tato práce úspěšně dařila a tak od 
přelomu 19. A 20. Století vznikaly nové odbory po celém 
kraji, rok od roku rostla intenzita a kvalita jejich činnosti… 
Tak například v roce 1908 pracovalo 350 odborů, v nich 
15 funkcionářů (členové se neevidovali), uskutečnilo se 
963 přednášek, 170 divadel, v knihovnách bylo 38 400 
knih a 1211 novin a časopisů, 288 různých slavností, 
vedle toho provoz mateřských, obecních, středních i 
odborných škol. To vše díky obětavosti a dobrovolnosti a 
bezmeznému nadšení. Počet účastníků se neevidoval, ale 
byl obrovský. 

Vedle toho probíhaly sbírky peněz, zejména pro 
menšinové školy v národnostně smíšených místech. 
Vybíralo se při všech moţných příleţitostech. 
V Boleradicích byl místní odbor ustaven 8. Června 1908, 
tedy před 110 roky. Předsedou se stal rolník Jan Otýpka, 
tehdejší starosta, jednatelem učitel Funk, pokladníkem 
Jan Stehlík, členy výboru několik málo pokrokovějších 
občanů. Vedle všeobecných úkolů si tento odbor dal do 
vínku zaloţení knihovny (získal pro ni z Brna 77 svazků 
knih), dále pomoc rolníkům při zajišťování semen, nářadí a 
financí. Získal i sadu divadelních kulis, coţ byla v té době 
nezbytným předpokladem pro ochotnickou práci (odbor 
však divadlo nikdy neprovozoval). Se vší 
pravděpodobností to byl dar od Cyrilské jednoty, která je 
pořídila po provedení Kříţe u potoka. Svoje knihy odbor 
po vytvoření veřejné obecní knihovny (na základě 
Masarykova zákona) převedl do ní. Zcela ojedinělé svazky 
jsou v ní dodnes. Brněnské vedení po odboru očekávalo 
bohatou činnost a patřičný elán, ale většina 
uskutečněných podniků závisela na něm. Hlavní aktivita 
našeho odboru se rozvinula aţ v následujícím roce po 
zaloţení. Dne 9. 5. 1909 se konala přednáška F. Vaníčka 
z Brna na téma „O českých menšinách, hospodářské 
svépomoci a aktuálních úkolech Národních jednot“. 
Slečna učitelka Jirsová při ní uskutečnila sbírku, která 
vynesla pěkných XX K a 37 hal. Dobová zpráva o této akci 
konstatovala, ţe „i přes pozdní hodinu konání byla četně 
navštívena“. Na konci toho roku, 14. Listopadu, konal 
odbor další veřejnou schůzi o níţ brněnský Věstník NJ 
uvedl, ţe „se na ní dostavilo 200 posluchačů přesto, ţe 
v obci se v té době konaly hody“. Této schůzi předsedal 
učitel Fojt a provedl sbírku s výtěţkem 7 K a 20 hal. Na 
základě velkých účastích na akcích našeho odboru se lze 
domnívat, ţe občané měli zájem se podílet a podporovat 
národní snahy a především místní akce, ale vše záviselo 
na zájmu, ochotě a organizaci výboru, jednotlivých jeho 
funkcionářů, konat něco ve prospěch společnosti a 
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zejména pro občany. A toho se zřejmě u nich nedostávalo, 
bránila tomu pohodlnost, zištnost a lhostejnost, ač ve 
většině okolních míst byla situace mnohem lepší. 

Po vzniku republiky NJ u nás zcela zůstala 
v nečinnosti, na štěstí, zejména mladší obyvatelé se 
s velkou vervou, zájmem a obětavostí vrhli do 
organizování kulturního, tělovýchovného a společenského 
ţivota, především v organizacích Orla a Sokola i 
politických stran, kde bylo dostatek vedoucích 
organizátorů i obětavosti členů, tedy předpokladů pro 
bohatý občanský ţivot a veřejné dění. To se velice 
blahodárně projevilo ve všech směrech jako počtu 
obyvatel, výstavbě domů, růstu řemesel a veřejných 
institucí, a to na dlouhou dobu a Boleradice pozvedlo 
v nebývalé míře. 

 
 

Jan Horák 
 
 

Vážení metlaři, 
 
 

do svátku Neposkvrněného početí Panny 
Marie je sice ještě daleko (8. prosince), nicméně si 
dovoluji jiţ dnes upozornit na nádherný text na AP 

 
http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/2454/?stra
na=108  

 
který je s tímto datem na několika místech spjatý. Text 
není datován, ale je s největší pravděpodobností z 
prosince roku 1903, tedy roku renovace místního kostela 
(115 let). 

         Jde o text, který následuje po seznamu 40i 
Polehradských duchovních pastýřů od roku 1616 (d.p. 
Valentinus Marschalek) do roku 1901 (d.p. Jan Šidlák). 
Přepis zmiňovaného přikládám. Ve svém přepisu jsem si 
dovolit opravit chybu ve třetím řádku originálního textu. 
Správné datum je rok 1901. nikoliv 1902. Poslední 
Boleradický křest od d.p. Filipa Toufara je ze dne 1. 
prosince 1901 a první křest d.p. Jana Šidláka, tehdy ještě 
administrátora, je ze dne 10. prosince roku téhoţ. Ale 
hlavně – nelze 8. prosince slouţit mši a 11. února téhoţ 
roku zemřít. Pro úplnost dodávám, ţe v textu zmiňovaná 
paní Terezie Sengová z Divák je jistě Terezie Sengová, 
divácká rodačka, manţelka zámeckého doktora, 
bezdětná, která se po ovdovění rozhodla věnovat majetek 
na dobročinné účely, jak plyne z: 

 
http://www.divaky.cz/obrazky-soubory/habruvka-2-
2014-eb571.pdf?redir  
 
 
 

Důstojný farář Filip Toufar, který po 19 let řídil 

duchovní správu v Polehradicích, cítě již tíhu své 

pastorace, odebral se na svátek Neposkvr. Početí Panny 

Marie r. 1901 po dopoledních službách Božích na faru 

Borkovanskou, na kterou byl investován, doufaje, že tam 

bude moci míti pomocníka na vinici Páně. Pán života a 

smrti změnil však jeho dobré úmysly. Ulehl, sotva že do 

Borkovan přesídlil, churavěl stále, až 11. února roku 1902 

v Pánu zesnul. 

 

 Ve své poslední vůli, kterou ještě v Polehradicích 

zdělal, vyslovil přání odpočívati uprostřed věrných 

Polehradčanů, čehož se mu také dostalo. Obec 

Polehradická přivezla bezduchou část svého bývalého 

faráře a slavně k časnému odpočinku na hřbitově 

Polehradickém před hlavním křížem hřbitovním 

pochovala, pohřební úkony v Polehradicích vykonal za 

asistence 4 kněží již nový farář, předtím administrátor Jan 

Šidlák. 

 

 Zemřelý farář byl dobrým hudebníkem, založil a 

řídil tak činnou Jednotu Cyrillskou, spoluzaložil sbor 

hasičský, spolek potravní. 

 

 Farář Jan Šidlák investován byl na faru v 

Polehradicích od nejdůst. p. biskupa D
ra

 Františka Sales. 

Bauera 11. února 1902. Za tohoto faráře renovován r. 

1903 Chrám Páně, jehož vnitřek velmi sešlý byl. Jak 

hlavní oltář, tak dva poboční, kazatelna, křtitelnice dosti 

šťastně polychromovány a zlaceny, presbytář bohatěji, loď 

jednodušeji vymalovány barvami temperovými. Zdi mezi 

sloupy vyplněny koberci 

a klenba blankytně vymalována s četnými zlatými 

hvězdami. 

 Obnovu tu vykonal  malíř Václav Doležal z 

Bučovic za 1390 Korun. Při té příležitosti přenesena také 

socha sv. Jana Nepom., která stála dříve na vlhkém místě 

na návrši kostelní a zde na důstojném místě postavena. 

Polychromie její stála 50 Korun. Náklad věškerý uhrazen 

šlechetnými dárci, u kterých za to prošeno. Farář se 

starostou Bedřichem Šírem cesty vzali na sebe.  

 

Jeho jasnost kníže Jan z Lichtensteinů, tento mecenáš 

zbožných a humánních podniků daroval 400 Korun 

 

paní Terezie Sengová z Divák 200    

 

p. patron Karel z Lewetzowa 100  

 

Cyrilská jednota 150  

 Ostatní doplňovali farníci dobrovolnými dárky a 

zbytek uhrazen z příspěvků za místa v kostelních lavicích. 

 Dej Bůh, aby kostelíček v novém rouše dlouho 

pěkný zůstal a byl radostně hledaným útulkem 

v radostech i těžkostech hodných a bohabojných 

Polehradčanů. 

 

 Na věčnou památku budiž tuto zaznamenáno 

jméno obětavé sousedky Juliany Stehlíkové, která jsouc 

vdovou bez vlastních dítek, koupila pro Chrám Páně téhož 

roku nádherný lustr za 300 Korun a i světla doň 

zaopatřovati se uvolila. Na to také společně s paní 

Karolínou Hajátkovou, majitelkou hostince a poštmistrovou 

zdejší, která pouť do Říma a Lourd vykonala, zakoupila 

krásnou sochu Panny Marie Lourdské, která umístěna na 

sloupu proti kazatelně. 

 

 Posvěcena byla na svátek Neposkvr. Početí P. 

Marie r. 1903 od dříve jmenovaného místního faráře. 

 
 

Petr Mrkva 
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Boleradické chaloupky 

 

V neděli 28. října mohli zájemci navštívit v 
rámci oslav 100. výročí Československé republiky 
kulturní program spojený s výstavami dokumentů z 
I. sv. války, starých fotografií a pohlednic 
věnovaných Boleradicím a jejich rodákům. Na 
čelní zdi visela velká sloţená mapa katastru 
Polehradic z počátku 19. století. Spoluautorem 
kopie této sloţené mapy je pan Petr Mrkva, 
kterého jsem při této příleţitosti vyzpovídal. 

 
Jak jste přišel k nástěnné mapě 

Polehradického katastru? 

 
Nechat vytisknout a vystavit mapu byl 

skvělý nápad paní Marty Korábové. Kdyţ jsem ji 
vyloţil, ţe seznam chalup, který je součástí 
Polehradské indikační skici, byl jeden z impulsů, 
který mě přiměl vytvořit toto dílo. U mnoha dalších 
katastrů takový seznam buď vůbec není, nebo 
není k dispozici. 

 
Vím o vás, že si sestavujete vlastní 

rodokmen, pátráte po matrikách a starých 
kronikách. Jak k tomu přišlo? 

 
Všechno začalo tím, ţe jsem se rozhodl 

pro své vnoučky sestavit rodokmen. Předkové mé 
ţeny pocházejí z Boleradic a proto Boleradice. Asi 
před rokem a půl (jaro 2017) jsem začal 
navštěvovat matriku úřadu městyse a zároveň 
bádat v digitalizovaných matričních knihách na 
http://actapublica.eu/ . Rodokmen jsem pojal 
velkoryse, tedy nejen přímou "muţskou" linii, ale 
do své databáze jsem zahrnul i všechny křestní, 
úmrtní a sňatkové záznamy, kde se vyskytovalo 
rodové jméno, přidal i záznamy o rodičích, ev. 
prarodičích "přiţeněných" mládenců a "přivdaných" 
děvčic. Zároveň jsem sem tam kouknul i na sbírku 
starých fotografií „Boleradické obrázky". 

Kdyţ jsem pak viděl onen zmiňovaný 
seznam chalup, tak jsem se asi zbláznil, a 
databázi jsem rozšířil o všechny matriční záznamy 
z roku, kdy Stabilní katastr vznikl. Ukázalo se však, 
ţe to není moc vypovídající, a přidal ještě několik 
let "před" a několik let "po". Pořád to bylo málo, tak 
jsem učinil konečné rozhodnutí – sepsat vše od 
roku 1820 do roku 1830. Pak jsem si ověřil na 
několika chalupách (škola, fara, Panský mlýn), ţe 
popisná čísla jsou dodnes stejná jako před dvěma 
sty lety, et voilà, Boleradické chaloupky byly na 
světě! 

 
Takže spojením mapy a matriky vznikla 

sbírka popisných čísel a obyvatel jednotlivých 
chaloupek. Co s nimi bylo dál? 

 
Na vybudování všech chaloupek jsem 

strávil tolik času, ţe bych snad za tu dobu jednu 
vlastnoručně postavil. Konec konců, uplácat něco 
z hlíny by neměl být zase tak velký problém. Přišlo 
mi strašně líto se nikým nepodělit. Obrátil jsem se 
tedy mailem na paní matrikářku tak, ţe jsem jí 
poslal malou ukázku (škola, fara, Panský mlýn, ...), 
a zeptal se, zda by nebylo moţné na obecním 
webu něco zveřejnit. Nedostal jsem od ní ţádnou 

odpověď, a jak se později ukázalo, tak ani dostat 
nemohl, vzhledem k jejím nadcházejícím 
mateřským povinnostem. Uţ jsem téměř vše 
nechal být, ale nakonec jsem se do Boleradické 
matriky vydal ještě jednou, asi den či dva dny 
předtím, neţ paní matrikářka nastoupila na MD. Při 
odchodu jsem se jen tichým hláskem zeptal, co 
říká na můj návrh. Vše se vysvětlilo poté, co našla 
čtvrt roku starý mail z doby, kdy byla mimo úřad. 
Ukázku si prohlédla, a navrhla, ţe ji přepošle paní 
kronikářce, a uvidí se. Všechno tedy viselo na 
tenounkém vlásku, ale nakonec se vidělo. Paní 
kronikářce se to líbilo, já jsem navrhl schůzku, ţe 
se poradíme co dál. No a co z toho vzešlo, to uţ 
víte. 

A ještě trochu jinak. Jsem sice městské 
dítě, ale pro Boleradice mám trochu slabost. 
Poprvé jsem byl v Boleradicích někdy v roce 1971 
o hodech. Pak jsme často do Boleradic jezdili, k 
manţelčině babičce do Kloboucké. Kdyţ se 
manţelčini rodiče rozhodli, ţe se do Boleradic 
přestěhují, byli jsme tu prakticky pořád. Metlař uţ 
ze mne nebude, ale kdyţ někde zasadíte pár 
stromů, a pak je máte opustit ... 

Děkuji za rozhovor 
 

    
 

    
  

       
Jiří Janda 

 



POLEHRAD  –  ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC                                      PROSINEC  2018 

Strana 16 

Varhany 
 

V souvislosti se zahájenou a postupně probíhající 
opravou našich varhan, které letos dosáhly úctyhodného 
věku 122 let a z úcty k našim předkům předkládáme opis 
části Výroční zprávy Jednoty Cyrillské z roku 1897. 
Nádhernou češtinu, kterou je tato zpráva psána můţeme 
jen závidět. Mnohem podrobnější a odborně fundovanou 
zprávu o této události obsahuje farní kronika z uvedeného 
roku. 

 
Mile zajisté utkví v paměti členům naší farní 

Cyrillské jednoty uplynulý právě rok 1896. Mnohé 
překážky stály v cestě naší Cyrillské jednotě a to hned od 
jejího založení, zvláště pak dvě hlavní, totiž: věkem sešlé 
varhany a pak řádně vycvičený varhaník. O přemožení 
těchto překážek se naše Jednota co nejvíce starala. Co se 
týče první překážky, zasazoval se o to zvláště důst. p. 
farář a předseda naší Cyrillské Jednoty Filip Toufar, by se 
co možno nejdříve ona odstranila. Zakoupeno tudíž 
Jednotou harmonium pro průvod v kostele, sám pak své 
harmonium při cvičeních zapůjčoval. Pozoruje však, že 
přec nemožno docíliti toho úspěchu, zvláště co se týče 
lesku a stupňování hlasu ve zpěvu, pomýšlel, ačkoliv kraj 
náš je chudý a kostel náš žádného jmění nemá, jak 
bychom si nové důkladné varhany pořídili. Návrhem tedy 
dp. faráře a předsedy střádala pečlivě naše Cyrillská 
Jednota čisté výtěžky získané ze zábav pěvecko- 
deklamatorních každoročně jednou Jednotou pořádaných, 
by mohla nějakým větším obnosem k tomuto účelu 
přispěti. Nadešel konečně rok 1896 a naše touha se 
splnila. 

Usilovnou péčí jmenovaného p. předsedy byly 
nám postaveny důkladné varhany chvalně známou firmou 
Josef Hanke z Uh.Hradiště – devítiregistrové a sice 
Principal, Salicional, Gamba, Krytý, Flauta, Octava, 
Mixtura, Subbas a Bordun. Spojky colektivní: Mezzoforte a 
Forte, Pleno a pedálová kopula. V manuálu tonů je 54, v 
pedálu 25, hrací stolek v předu, soustava kuželková. Stroj 
velmi měkkého hlasu, takže je výbornou podporou při 
zpěvu. Umluvený obnos zapraven byl dobročinnými dary 
našich farníků, k němuž též naše farní Cyrillská Jednota 
svou nastřádanou úsporu, totiž 200 zlatých přiložila, 
radujíc se z toho, že tím postavení tak pěkného stroje z 
velké části umožnila. 

O přemožení druhé překážky bylo neméně 
staráno. Tu konečně vloni počal se nový , v obci usedlý, 
nadaný mladý muž ve hře na varhany cvičiti a doufejme, 
že pod řádným vedením dp. faráře a předsedy se brzy 
dobře vyškoleného varhaníka dočkáme. 

Při prvním svěcení varhan dne 7.května, kdež při 
prvním průvodu varhan, jejž na požádání s velkou ochotou 
obstaral chvalně známý varhaník při bisk. chrámu Páně v 
Brně pan Fr.Musil, zapěla naše Cyrillská Jednota pětihlasý 
sbor „Jubilate“ od Ailbringera a taktéž při svěcení stříkačky 
našeho dobrovolného hasičského sboru dne 12.července. 

 
Jak vidět, naši předkové v době nesrovnatelně 

sloţitější (zejména ekonomicky) dokázali spojit své síly i 
zájem a pořídili společně nástroj, který slouţí dodnes. Po 
rekonstrukci vzduchotechniky, která proběhla v listopadu 
t.r.díky dotaci z rozpočtu obce, by mělo na jaře 
proběhnout čištění varhan, ošetření proti dřevokazným 
škůdcům a ladění varhan. Rozpočet na tyto nezbytné 
práce je nemalý, prostředky farnosti omezené a tak 
nezbývá neţ doufat, ţe si dokáţeme vzít příklad z 
iniciativy a velkorysosti našich předků. 

 
Jan Koráb 

 

Fotoreportáže 
 

 

Pouštění draků 
 

 
 

 
 

 

Lampiniáda 
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Adventní jarmark 

 

 
 

 
 

 
 

 

Mikulášská diskotéka 
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Inzerce 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uzávěrka pro I. číslo zpravodaje bude 3. 3. 2019 
Zpravodaj č. I/2019 vyjde v březnu 2019 

 

 
 

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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