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Vánoční píseň 
 

Jak ptáci zimořiví v tom teskném příběhu, 

ti, které neuživí třpyt hvězdic na sněhu, 

my sešli jsme se snící nad lžičkou olova, 

kéž by nám mohlo říci náš osud doslova. 

 

Když už se řítí v spěchu ten žaluplný děj, 

svíčičko na ořechu, hoř pro nás pomalej, 

at' zvučí trouby hlásné i zpěvy andělů, 

dřív, než přijde smrt a zhasne náš dech ve 
svém pocelu. 

 

A těm u sukní matek dej úsměv do oček, 

klín plný cukrlátek a hodně vánoček, 

když už se řítí v spěchu ten žaluplný děj, 

svíčičko na ořechu, hoř pro nás pomalej, 

svíčičko na ořechu, hoř pro nás pomalej.. 
 

Jaroslav Seifert / Karel Plíhal 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané 
blíží se konec roku a vánoční svátky, a přeji každému z vás, 
aby se vám podařilo pomalu zvolnit a zklidnit tempo, i když 
sám dobře vím, že to není vždycky možné.  
Ke konci roku nás očekávají adventní dílna a jarmark, 
spojené s rozsvěcením vánočního stromku, dále pak 
Mikulášská diskotéka pro děti. Za organizaci obou těchto 
akcí patří velký dík OS Nedánov. Mezi svátky pak určitě 
nezmeškejte vánoční zpívání na Boží hod a Štěpánský košt 
vín, určený milovníkům dobrého moku. 
Klidné prožití svátků vánočních a úspěšný vstup do nového 
roku přeje 

Antonín Vejvančický 
starosta 

 
 

 

Zprávy z radnice 
 

 

Co je nového? 
V přípravách na akci odkanalizování městyse se 
zastupitelstvo nakonec přiklonilo k variantě gravitačního 
neboli spádového odkanalizování. Investiční náklady jsou 
sice u druhé varianty, podtlakového systému, poměrně nižší, 
nicméně náklady provozní by podle našich odhadů náklady 
na výstavbu brzy převážily a při dlouhodobém provozu by 
pro všechny občany nevyhnutelně znamenaly vyšší zátěž. 
Podstatná je též otázka samotného provozování daných 
systémů, kdy provoz a údržba gravitačního systému se jeví 
jako daleko pohodlnější a snazší, ať už systém budeme 
provozovat sami, či nám ho bude spravovat jiný subjekt. 
Opodstatněnost všech našich hypotéz samozřejmě ukáže až 
samotná výstavba a vlastní provoz kanalizace a ČOV, což v 
optimistickém výhledu je záležitost několika let.  
V listopadu nám byla potvrzena dotace na projektovou 
dokumentaci z JMK ve výši 450.000,- Kč. Bylo provedeno 
geodetické zaměření intravilánu celého městyse a též 
hydrogeologický průzkum. Tento s pomocí hloubkových vrtů 
či sond stanovuje parametry podloží jako např. zrnitost, 
zhutnitelnost a stlačitelnost zemin, hladinu spodní vody, 
agresivitu a propustnost podzemních vod atd. Obě tyto 
činnosti je naprosto nezbytné realizovat před zahájením 
vlastních projekčních prací.  
Vlastní řízení celé akce od počátku svěříme specializované 
inženýrské firmě vybrané ve výběrovém řízení. Oslovili jsme 
pouze subjekty, které v daném oboru mají výborné reference 
a prokazatelnou bohatou zkušenost s projektovým 
managementem velkých vodohospodářských staveb od A do 
Z.  
V uplynulém období též došlo k započetí projekčních prací 
na přivedení optického kabelu vysokorychlostního internetu 
do Boleradic. Ke zbudování této nové inženýrské sítě by 
mělo dojít v příštím roce. Práce byly zadány společnosti, 
která tuto infrastrukturu zbudovala a dlouhodobě provozuje v 
mnoha obcích a městech jižně od nás, např. na Podluží. 
Podotýkám, že plnohodnotný rozvoj moderních bezdrátových 
sítí 5G nebude možný bez rozvodu optického vlákna co 
nejblíže ke koncovému uživateli, a modernizace v tomto 
směru by měla být jednou z priorit obce. 
Z plánovaných akcí musím zmínit také údržbu obecních lesů, 
které byly po několik dekád ponechány bez zásadnější 
údržby a o něž jakožto o hospodářské lesy máme povinnost 
řádně pečovat (Zákon č. 289/1995 Sb., § 33). Vyžádali jsme 
si v této věci stanovisko odborného lesního hospodáře z 
polesí Židlochovice a vyjádření odboru životního prostředí v 
Hustopečích. Proběhlo hned několik prohlídek lesů. Mělo by 
se jednat pouze o těžbu nahodilou, o probírku souší a 
vývratů, nikoliv o plošnou těžbu. Lesy je však třeba prosvětlit 
a zmladit tak, aby v nich docházelo k přirozené obnově a ne 
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k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organizmů a 
plevelných dřevin. Celou věc a veškeré kroky samozřejmě 
pečlivě konzultujeme také s naším odborným lesním 
hospodářem, Ing. Jamborem. 
Pokračujeme také v projednávání detailů územní studie 
lokality Vorličky, kde je třeba vše pečlivě konzultovat a 
doladit požadavky architektů, odboru územního plánování, 
orgánů dopravních atd. Sledovat též musíme zájmy a 
požadavky sousedů v bezprostředním okolí. Pečlivá příprava 
v této fázi snad pomůže zamezit případným problémům u 
samotného projektování a realizace plánované zástavby.  
První kroky podnikáme v přípravě komplexních 
pozemkových úprav (KPU) katastru Boleradic. Jako jedna ze 
dvou obcí okresu Břeclav jsme zatím nepodnikli žádné kroky 
k zahájení KPU, přičemž velká většina obcí na okrese již je 
má ukončené. Také tato nezbytná a klíčově důležitá akce je 
během na dlouhou trať, ovšem právě proto je třeba začít 
postupovat kupředu co nejdříve. Bude při ní třeba také 
spolupráce majitelů pozemků v našem katastru. 

Antonín Vejvančický  
starosta 

 
Blahopřání k jubileu 

Naše nejstarší občanka, paní Hedvika Kučerová, oslavila v 
letošním roce krásných 100 let. K úctyhodnému životnímu 
jubileu jí blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně 
hodně zdraví a štěstí. 

Antonín Vejvančický  
starosta 

 
 

 

Škola 
 

 
Od posledního čísla Polehradu se toho v naší škole událo 
mnoho zajímavého. Pro děti z mateřské i základní školy jsme 
připravili spoustu zábavných činností, při kterých se 
samozřejmě i něco zajímavého naučily. Do několika z nich 
se měli možnost zapojit i rodiče, které v naší škole při těchto 
příležitostech vždy rádi uvítáme, případně pohostíme a 
pootevřeme jim okénko do našeho světa. 

Dovolte nám, abychom i vám čtenářům Polehradu 
zprostředkovali střípky událostí, které jsme již od začátku 
školního roku stihli. 

 Jana Petrášová Nerudová 

 
Na zahrádce u babičky a dědečka 

V úterý 24. září 2019 žáci z 1., 2. a 3. ročníku navštívili 
zahrádku babičky a dědečka. Pan učitel Kabela pozval děti 
na  zahrádku a povídal jim o tom, co na ní ještě na podzim 
roste. Krásná červená rajčátka, papriky, mrkev, petržel, 
pastinák, černá ředkev, dýně, cukety a  fazole. Dostali jsme s 
sebou hrozny, které nám moc chutnaly. 

Miroslava Vavriková 

 
Barevný den žlutý 

Poslední zářijový den se děti v projektové výuce věnovaly 
tématu "uvědomělé spotřebitelství". Mladší děti kreslily svůj 
spotřební koš, starší vymýšlely  pouze osm věcí k přežití v 
jednoduchém srubu. Schválně, co byste potřebovali nejvíc? 
Děti mezi nejdůležitější věci vybraly sirky (křesadlo), 
oblečení, hygienické potřeby, ale i kamarády. Následovala 
přehlídka uvědomělé domácnosti z praxe dětí, např. plátěné 
pytlíky na pečivo, skleničky na koření, ochutnávka domácího 
kváskového pečiva, bezobalové šampony, dřevěné zubní 
kartáčky... Poté se žáci rozdělili do skupin a vyráběli  

 

produkty šetrné k životnímu prostředí. Domů si odnesli 
voskované svačinové ubrousky, domácí prací prášek, 
kdoulovou marmeládu ze zahrady a záclonový pytlík na 
zeleninu.  

 Kamila Vašinová 

 
Pochůzka s lesníkem 

V pondělí 7. října jsme se učili prvouku a přírodovědu podle 
zásad Jana Ámose Komenského - názorně a  všemi smysly. 
Odborník na les pan Jan Skýpala nám ukázal les v celé své 
kráse. Cítili jsme jeho vůni, poznávali jsme stromy, listy, 
šišky. Osahali jsme si parohy daňka, srnce, kly od divočáka, 
pohladili si kožešinu z lišky. Podle stop na cestě jsme 
stopovali divočáky, naštěstí se před námi schovali a my jsme 
se mohli z lesa vrátit plni dojmů a zcela nových poznatků, 
které jsme v této vyučovací hodině získali. 

 
S angličtinou za uměním 

Dnes jsme s žáky 3., 4. a 5. ročníku v Hustopečích navštívili 
divadelní představení podporující výuku anglického jazyka – 
Lazy goat. Dětem se představení líbilo, některé se i aktivně 
zapojovaly. 

Po představení jsme se vydali prohlédnout si výstavy v 
Domě u Synků. Tam jsme se dozvěděli mnoho zajímavého a 
současně strávili čas zbývající do odjezdu autobusu v teple. 
Naši výpravu jsme zakončili nákupem dobrot a vydali se zpět 
do školy. 

 Jana Petrášová Nerudová 

 

Podzimní hrátky 
Podzim láká barvami, vůněmi a tvary. Děti vytváří obrazy z 
listí, vytváří figurky z kaštanů a šípků, hrají si s listím, sbírají 
poslední plody naší školní zahrady.  

 Kamila Vašinová 

 
Badatelský Ekotým 

Letošní Ekotým se zaměřuje na environmentální gramotnost. 
Nejprve jsme v rámci Projektového dne vyráběli výrobky 
ohleduplné k přírodě: ekologický prací prášek, pytlík na 
zeleninu ze záclon, zavařeninu z plodů zahrady a voskované 
svačinové ubrousky. Další setkání jsme hodnotili třídění 
odpadu, nejen v naší škole, ale i v našem městysu. Děti 
naznaly, že některé kontejnery jsou přeplněné a vypadává 
nepořádek, snad se to zlepší. Další schůzka se věnovala 
monokulturám, děti si uvědomily neblahý vliv monokultur. 
Prošli jsme si i listnatou monokulturou: topolovým lesem. 

 Kamila Vašinová 
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Turnaj ve vybíjené 
Ve středu 23. října 2019 se ve škole sportovalo. Uskutečnil 
se totiž turnaj ve vybíjené. Žáci celý říjen v hodinách Tv a " 
sportovkách" trénovali a zdokonalovali se ve zpracování 
míče (chytání, házení, přihrávání a vybíjení) a pravidlech hry.  

 

Všichni zúčastnění se snažili o co nejlepší výkon pro svoje 
družstvo. Družstva byla utvořena napříč třídami, aby byly 
rovnoměrné fyzické síly, dovednosti a schopnosti. Nakonec 
vyhrálo družstvo "B", vedené žákyní 5. roč. A. Linduškovou. 
Nikdo ale nebyl smutný, všichni si odnesli, kromě radosti z 
pohybu a hry, diplom a sladkou odměnu. Příští měsíc nás 
čeká košíková. "Hurá". 

 Pavel Kabela 

 
Setkání seniorů 

Ve čtvrtek 24. října se sešli v sále starší občané z Boleradic. 
Děti z naší školky a žáci ze školy si pro ně připravili kulturní 
program a drobné dárky na památku. Jak se nám vystoupení 
podařilo, uvidíte na fotografiích. 

Miroslava Vavriková 

  
Den otevřených dveří 

V pátek 25.října jsme otevřeli v základní škole dveře pro 
všechny rodiče a přátele školy. První hodina výuky byla 
ukázková, kde žáci předvedli, co se už všechno naučili. 
Potom následovala příprava občerstvení pro hosty. Žáci 
namazali jednohubky, nakrájeli ovoce a zeleninu. Buchtu, 
koláče a mrkvový dort upekla p. uč. Jana Petrášová 
Nerudová. Všichni si moc pochutnali. Další dvě hodiny byli 
žáci rozděleni do čtyř bloků. 
V prvním bloku zkoumali pod vedením p. M. Vavrikové pod 
mikroskopem stavbu listu mechu měříku a včelí nohu. Ve 
druhém bloků zpívali anglické písničky a p. uč. Kamila 
Vašinová předvedla rodičům, jak se dá učit angličtina hravou 
formou za pomoci rytmu písniček a říkanek. Ve třetím bloku 
p. uč. Petrášová s dětmi předváděla výuku s ICT a čtvrtý 
blok byl ve školní družině, kde si pro žáky připravila p. uč. 
Vajbarová a p. vychovatel Chalupný hravé dopoledne, různé 
soutěže a kvízy. 
Po společném obědě s rodiči následovalo Zamykání 
zahrady.  

 
 

 
Zamykání zahrady 

Den otevřených dveří pokračoval po společném obědě 
rodičů s dětmi tradičním Zamykáním zahrady. Odbornice ve 
výuce paní Alena Partyková nám vysvětlila výrobu domácí 
hořčice,  za kterou dostala ocenění Regionální výrobek.  
 

 
 
Přinesla ukázky a žáci ji mohli ochutnat opékání špekáčků u 
ohniště. Ke špekáčkům si společně uvařili také bylinkový čaj 
ze surovin, které nasbírali  na zahradě, a připravili zeleninový 
salát z produktů, které přinesli žáci. 
Celý den se moc vydařil, počasí nám přálo a budeme dlouho 
vzpomínat na pěkné zážitky.    

 Miroslava Fišerová    
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Koulelo se koulelo 
Přijelo za námi divadlo. Děti prožily fantazijní příběh s 
ponaučením, plným odpuštění a nových šancí. Herci divadla 
byli, představte si, balónky! Dětem se to tak líbilo, že si pak s 
principálem vyrobily vlastní divadelní balónek a na konec si s 
ním zahrály.  

 
Výtvarná soutež: Boleradský džbánek 

Na výtvarné kolo soutěže se posbíralo velké množství 
malých i velkým uměleckých děl. Porota to měla velmi těžké, 
nakonec museli udělat tajné hlasování a už máme vítěze! 
Gratulujeme!! 
I. kategorie 

3. místo: Vanesa Lagová - Každý jsme jiný 
2. místo: Emma Korábová - Ostrov záhad 
1. místo: Dominik Holešínský - Ostrov záhad 

II. kategorie 
3. místo: Tereza Jamborová - Ostrov záhad 
2. místo: Ally Kaplon - Každý jsme jiný,  

Eliška Tesařová - Podzimní plody 
1. místo: Gabriela Kočí - Ostrov záhad 

Na vítězná díla se můžete podívat na nástěnce vedle 
ředitelny. Příjemný umělecký zážitek :-)  

 Kamila Vašinová 

 

Den válečných veteránů 
11.listopadu se připomíná Den válečných veteránů. Je to 
připomínka ukončení 1.sv. války      a válečných obětí i 
dalších válek - 2.sv. války a novodobých válek  = Perský 
záliv, Jugoslávie, Afghanistán. 
I naše škola si tento významný den připomněla. Pietní akt se 
uskutečnil u pomníku padlých 1.sv. války za přítomnosti 
čestné stráže členů Klubu vojenské historie Slovácko. Žáci 
MŠ a ZŠ si připravili několik básní, které pěkně odrecitovali. 
Součástí programu byla státní hymna a zapálení 3 svíček za 
oběti zmíněných válek. Po proslovu pana starosty jsme si 
vyslechli  historii válek. Dozvěděli jsme se zajímavé 
informace: 
- STOLETÁ VÁLKA - 14. stol., bitva u Kresčaku, padl král 
Jan Lucemburský + 500 českých rytířů.  
- TŘICETILETÁ VÁLKA - 17.stol., bitva na Bílé hoře, 
moravské pluky se nevzdaly a nedaly se na útěk jako jiné a 
padly do jednoho muže, přepadení a vypálení Polehradic r. 
1621 (saští rejtaři), r. 1623 (Turci), r.1624 (Poláci).  
- SEDMILETÁ VÁLKA - 18. stol., Marie Terezie válčila se 
Saskem a Pruskem o trůn a dědictví rakouské, mnoho daní 
na vojsko.  
- NAPOLEONSKÉ VÁLKY - 19. stol., bitva u Slavkova, r. 
1805 zpustošení Polehradic 2x francouzským vojskem.  
- VÁLKA RAK.- UH. S ITÁLIÍ - 19.stol., r. 1859, účast mužů z 
Polehradic.  
- VÁLKA RAK.-UH. S PRUSKEM - 19.stol., r. 1866 bitva u 
Hradce Králové, při ústupu vojsk k Vídni prochází 
Polehradicemi na 25 tisíc vojáků, 2 tisíce ubytováno v obci, 
naši předci je živí několik dní. 
- VÁLKA RAK.-UH. PROTI SRBŮM v Bosně a Hercegovině - 
19.stol., r. 1878, opět se účastní muži z Polehradic, Srbové 
poraženi a od té doby vládl mír až do vypuknutí 1.sv. války.  
- 1.SVĚTOVÁ VÁLKA - 20.stol., 1914-1918, rozpad Rak.-Uh. 
na mnoho států, ( vznik Československa 28. října 1918), má 
na svědomí 21 mil. raněných a 9 mil. mrtvých, nasazeny 
nové zbraně - kulometa, tanky, vzducholodě a letadla, 
ponorky a chem. zbraně.  
- 2.SVĚTOVÁ VÁLKA - r.1939-1945, vyžádala si celkem 72 
mil. obětí- 25 mil.vojáků a 47 mil. civilistů, jen v 
koncentračních táborech zahynulo a bylo zavražděno 12 mil. 
lidí. Pak přišly  
- NOVODOBÉ VÁLKY - PERSKÝ ZÁLIV (1990-1991),  

- JUGOSLÁVIE (1991-2001),  
- AFGHANISTÁN (2001- až do současnosti), v rámci NATO 
se těchto válek účastnilo i mnoho vojáků Československa a 
ČR a nyní ročně na 300, také ztráty na životech. 

 
Proto pod kostelem u potoka roste mladá lípa, je to LÍPA 
PRO VETERÁNY. Na tabulce je tento text: Dne 11. 11. 2011 
v 11 hod. byla slavnostně vysazena tato lípa jako symbol 
uctění památky a vzpomínka na veterány všech válek a 
válečných konfliktů, kteří se zasloužili o naši svobodu a život 
v míru. Věrnost za věrnost. 
Je to i vzpomínka na pana Drahoše Hausnera, vojáka z 
povolání, podplukovníka v záloze, také VETERÁNA a 
účastníka mise v Jugoslávii, který tuto tradici DNE 
VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ u nás v Boleradicích zavedl. Čest 
jeho památce. 
Potom měla slovo paní ředitelka, moc pěkný proslov, 
především k žákům. Na závěr byl vzpomenut i SV. MARTIN, 
PATRON A OCHRÁNCE VOJÁKŮ A ZAJATCŮ. 
Po ukončení pietního aktu nás vojáci mile překvapili svým 
vystoupením nácviku pořadové přípravy se zbraní. V 
následující výstavce v tělocvičně s komentovanou ukázkou 
zbraní a výstroje vojáků Klubu vojenské historie bylo možno 
vidět spoustu zajímavého dobového materiálu, dokumentů a 
fotografií i obrazů. Byl zde vystaven i historický prapor 
SPOLKU VOJENSKÝCH VYSLOUŽILCŮ V 
POLEHRADICÍCH. Všem se dopoledne věnované 
VÁLEČNÝM VETERÁNŮM moc líbilo. 

                                                          Pavel Kabela 

 

  Sametová revoluce: 30 let výročí 
Ani jsme netušili, kolik demokratického ducha a citu pro 
spravedlnost dřímá v našich žácích. Uspořádali jsme dnes 
minibesedu o událostech 17. listopadu 1989 a naši žáci zářili 
jako studenti s klíči před 30 lety. Mladší děti reflektovaly 
událost slovy: 
"Když jsem to viděla, cítím bídu. Mrzí mě, že museli tolik 
trpět. Nechci, aby policajti mlátili hodné lidi, na to nemají 
právo. Chceme mít svobodu. Jsem ráda, že jsme to vyhráli. 
Jsem vděčná, že už nejsme v takové bryndě." 
Starší děti vyjadřovaly své bezprostřední pocity: nedůvěra, 
zmatek, vděnost, obdiv, smutek.  Metodou pětilístku 
vyjadřovaly nejdůležitější myšlenky revolučního roku: 
"Za pravdu stojí bojovat." 
"Nebáli se bolesti za pravdu." 
"Svoboda je dar." 

 Kamila Vašinová 
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Vánoce, Vánoce přicházejí 
Koledy zní celou školou. Žáci se připravují na vánoční 
besídku a jarmark. Ve třídě voní vosk, to právě děti odlévají 
ozdoby na stromeček. Jehlička vyšívá krásný obrázek, určitě 
se mamince bude líbit. 
Uvedla jsem jen některé 
výrobky, které ve škole 
chystáme. Věříme, že se 
přijdete na děti podívat. 
Všichni se sejdeme v 
boleradickém divadle, 
tentokráte ve středu 18. 
prosince 2019 v 16 hodin. 

Za organizátory Miroslava Vavriková 

 
Mateřská škola 

Čas letí jak bláznivý, před chvíli tu bylo září a na dveře už 
klepou Vánoce. A co se ve školce za tu dobu událo? 
Měli jsme dílničky pro rodiče s dětmi „Podzim klepe na dveře 
ve strakaté zástěře“, na které si společně vyráběli strašáky z 
dýní, dřeva, brambor, kukuřice a dalších materiálů. Paní 
kuchařky nám přichystaly malou ochutnávku pomazánek a 
paní Kabelová s dětmi ze Včeliček upekla jablečný koláč. 
   
Bohatý byl i kulturní program. Včeličky se vydali do místního 
divadla na představení „Malá čarodějka“.   
Do školky přijelo divadélko Květinka s představením 
„Uklidíme les“, děti se naučily třídit odpad podle barev 
kontejnerů.  
  
Herci z Divadla „Koulelo se koulelo“ nám zahráli pohádku s 
detektivní zápletkou, děti si po představení spolu s herci 
vyrobily balónkové loutky z pohádky. 
  
 A abychom neseděli jen ve školce nebo v divadle, Navštívili 
jsme zahradu pana a paní Kabelových, pan učitel Kabela 
nás provedl po zahradě, ukázal různé druhy ovoce a 
zeleniny, nabídl i malou ochutnávku.  
  
Do lesa na pochůzku jsme se vydali s panem lesníkem 
Skýpalou a jeho loveckým psem. Děti měly možnost si 
prohlédnout kůži z lišky, rohy daňka, zuby divočáka.  Počasí 
nám přeje, chodíme s dětmi do přírody, pozorovat okolí, 
zvířata, zemědělské stroje i pouštět draky.  
  
Krásné prostředí kolem Boleradic nám má stále co 
nabídnout. Již několik let spolupracujeme s nestátním 
zdravotnickým zařízením PrimaVizus, který k nám do školky 
jezdí s projektem „Koukají na nás správně?“. Rodiče měli 
možnost nechat dětem v rámci prevence vyšetřit zrak. Jak 
naše děti mluví, vyšetřil klinický logoped PhDr. Petr Staníček 
ze Soukromé kliniky LOGO. Prevence není nikdy dost, paní 
fyzioterapeutka Mgr. Alexandra Prošková do školky přijela s 
projektem ZDRAVÉ NOŽKY. Ukázala nám i dětem cvičení 
na posílení nožek i celého těla. Děti měly možnost vyzkoušet 
si cvičení s různými pomůckami. 

 
     Včeličky vystoupily na setkání seniorů, 

připravují si krátké vystoupení i na 
Adventní dílny 

Na co se můžeme ještě těšit? Podzimní dílnička se vydařila, 
proto zveme rodiče vánoční dílničku do školky, na tradiční 
Vánoční jarmark v divadle. Děti se mohou těšit na Ježíška ve 
školce. 20. 12. 219 se s dětmi společně rozloučíme a 
setkáme se opět 6. 1. 2020. 
Kolektiv Mateřské školy s dětmi Vám přejí krásné svátky 
vánoční.                        

Vážení a milí občané, 
děkuji Vám za podporu a pomoc, kterou jste nám poskytli v 
roce 2019. Přeji Vám všem za kolektiv zaměstnanců 
Základní školy a Mateřské školy Boleradice příjemné prožití 
vánočních svátků, radost ze života, pevné zdraví a mnoho 
pracovních i osobních úspěchů v roce 2020. Těším se na 
další spolupráci. 

Miroslava Fišerová, ředitelka školy 

 
 
 

 
Kříž na hřbitově 

V neděli 3. listopadu při pobožnosti na hřbitově požehnal 
farář Rudolf Zbožínek obnovenému centrálnímu kříži. Velkou 
zásluhu na jeho obnovení má městys Boleradice, který 
nechal zhotovit kopii doživšího originálu restaurátorem 
Petrem Jandou z Malé Lhoty. Obětavou pomoc při stavění 
poskytli i naši hasiči.  Krátkým popisem bych rád připomněl 
význam vyřezávaných plastik na svislém břevnu kříže, 
kterých si jistě pozorný návštěvník hřbitova všimne. 
Jednotlivé reliéfy mají svůj význam a vztahují se k posledním 
dnům života Ježíše Krista. Nazývají se Arma Christi česky 
také Nástroje umučení Ježíše Krista. 
Jejich vyobrazení, poprvé se vyskytující v 9. století (tzv. 
Utrechtský žaltář z r. 830), pochází z kanonických nebo 
apokryfních evangelií. Jedná se nejčastěji asi o třicet 
různých předmětů, jejichž pořadí či kombinace nejsou 
přesně vymezeny. K největšímu rozšíření vyobrazení 
Nástrojů umučení Krista došlo v době baroka. Podobné kříže 
najdeme i v našem okolí: Kobylí, Bořetice, Dolní 
Dunajovice… 
 

Z požehnání kříži na hřbitově 

 
Na našem kříži najdete jen některé symboly. V popisu jsou 
reliéfy řazeny shora dolů.  
 
Na čelní straně svislého břevna je vidět:  

 slunce – symbol zatmění slunce a měsíce při 

Ježíšově smrti  

 kalich s hostií - symbol Poslední večeře - 

Eucharistie 

 kříž s bílým plátnem – dřevo kříže, na kterém 

Kristus skonal; bílé plátno je symbolem 
zmrtvýchvstání 

 strom poznání – Kristus přemohl Adamův hřích a 

všechny hříchy světa  

 lebka u paty kříže – Kristus svou smrtí na kříži 

přemohl smrt a zlomil moc hříchu (i prvotního) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_gr%C3%A1l
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Na pravé straně svislého břevna je vidět: 

 hrozen – symbol nekrvavých obětních darů chleba 

a vína 

 žebřík s jehož pomocí bylo Kristovo tělo sňato 

z kříže 

 kopí jímž byl Kristovi proboden bok, aby se 

potvrdila jeho smrt 

 tyč s houbou - houba namočená do octa byla 

Kristovi na tyči podána k ústům, když visel na kříži 

 ruka, která Krista udeřila do tváře 

 meč, kterým Petr uťal ucho veleknězovu 

služebníkovi v Getsemanské zahradě, nebo také 
meč římských vojáků zatýkajících Krista 

 trnová koruna nasazená na posměch při bičování 

 vinný keř – symbol Kristovy oběti; byl rozdrcen pro 

naše hříchy 
 

 
Na levé straně svislého břevna je vidět: 

 hrozen – symbol nekrvavých obětních darů chleba 

a vína  

 Srdce Ježíšovo kopím probodené pro naše hříchy 

 kladivo, kterým zatloukali hřeby 

 hřeby – tři hřeby, jimiž byl Kristus přibit na kříž  

 kleště, jimiž byly vytaženy hřeby při snímání 

Kristova těla z kříže 

 kostky - symbol losování o Kristovu suknici  

 bič (důtky, flagellum) použitý pro bičování Krista 

při korunování trním nebo při cestě na Golgotu 

 vinný keř – symbol Kristovy oběti (byl rozdrcen pro 

naše hříchy) 
 

 
Na vrcholu svislého břevna je nápis INRI. Je zkratkou 

latinského Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum - česky Ježíš 
Nazaretský, král židovský. 

Jiří Janda 
spolupráce Rudolf Zbožínek 

 
 

 

Spolky 
 

 
Adventní dílna a jarmark 

První adventní neděle letošního roku se nám kvapem 
přiblížila a tak nastal náš čas pro uspořádání Vánočního 
jarmarku a adventní dílny. Na úvod bylo připraveno 
vystoupení boleradické Mateřské školy a po ní následovalo 
vystoupení Polehrádku a Vokálního souboru při Základní 
škole Šitbořice. Následně přišly na řadu  tradiční dílničky, ve 
kterých bylo možné si zhotovit papírové anděly, vánoční 
ozdoby, březové sněhuláky i tradiční malované perníčky. 
Také k zakoupení bylo z čeho vybírat. Od medových výrobků 
školního včelařského kroužku zastoupeného Mirkou 
Vavrikovou, přes šperky, kabelky, adventní věnečky a 
vánoční ozdoby od Hanky Vystoupilové, chutné a pěkné 
perníky Gábiny Vítečkové, voňavá a zdravá 
mýdla Šárky Soukopové, drátěné zboží a krásnou výzdobu s 
adventní tématikou a mnoho dalšího. Pro všechny 
návštěvníky bylo připraveno drobné občerstvení a také 
několik druhů vynikající horké medoviny od Honzy Štýbla. 
Nakonec přišel čas pro pana starostu a rozsvícení vánočního 
stromu. No a protože i letos zima a mráz na rozsvícení 
stromu dorazili, přišel určitě vhod teplý čaj a výborný horký 
punč, který k tomu adventnímu času prostě patří. 

 Bohuslav Barek 

 

Mikulášská diskotéka 
Občanské sdružení Nedánov pořádalo v pondělí 2. 12. pro 
všechny malé i velké děti, rodiče i prarodiče v sále městyse 
Mikulášskou diskotéku. Celým večerem nás provázela 
šikovná andělka, která si pro všechny připravila hezké 
soutěže. Když si děti dostatečně zadováděly, přišly nás 
navštívit divocí čerti a hodný Mikuláš s andělem. Mikuláš 
dětem rozdal balíčky plné dobrot a protože bylo balíčků 
opravdu hodně pomáhaly také andělky i s čerty. Věříme, že 
si diskotéku všichni užili a těšíme se zase za rok.   
Závěrem bych chtěl za naše sdružení všem popřát krásný 
adventní čas a do nadcházejících svátků hodně štěstí, 
pohodu a klid. 

Bohuslav Barek 

 
Kouzlo starých vánoc 

Čas kolem adventu je příležitostí k pořádání nejrůznějších 
výstav, besed a setkávání. Ve veřejné knihovně v máme už 
tradici výstav s vánoční tématikou. Nejinak tomu bylo i letos 
o první adventní neděli. Pozvání přijaly Marta Korábová se 
sbírkou vánočních pohlednic a Monika Haníková se sbírkou 
kočárků, hraček a dětských panenek. Výstava s názvem 
Kouzlo starých vánoc byla ještě doplněna ukázkami 
dětských knih a papírových betlémů.  

Dárky pod stromečkem na výstavě 
 
„Ráda se takových výstav účastním a těší mě i zájem 
návštěvníků. K některým věcem mám niterný vztah – jsou to 
třeba pohádkové knížky mého dětství“, uvedla Marta 
Korábová spoluautorka výstavy. Na hračky se těšili hlavně 
malí návštěvníci. Někdy je slyšet i křik když se o staré 
dřevěné kostky s pohádkovými motivy zajímá nejednou hned 
několik dětí. Jejich maminky a babičky mezitím probírají 
recepty na perníčky a vánoční cukroví vystavené na stole. 
„Je dobře, že taková výstava je v knihovně. Ty věci tady nám 
připomínají naše dětství a hned jsme o něco mladší,“ řekla s 
úsměvem jedna z návštěvnic.  

Jiří Janda 
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Zahrádkáři informují 
Ve čtvrtek 28. listopadu si zahrádkáři uspořádali Přátelské 
podzimní setkání – posezení. 
Sešli se v „krčku“ OÚ, kde si pobesedovali, trochu zhodnotili 
letošní sezonu a pěstitelské úspěchy a ochutnali některé 
vlastní produkty. Společně prostě sdíleli radost ze zahrádek. 
Zpestřením byla návštěva a následná prezentace paní Aleny 
Partykové. Ta představila své potravinářské produkty a 
výrobky – různé druhy domácí hořčice, které sama vyrábí a 
získala pěkné ohodnocení Zlatý potravinářský regionální 
výrobek 2019. Její povídání bylo velmi zajímavé a spojené s 
ochutnávkou. Chutnali jsme hořčici bylinkovou, s medvědím 
česnekem, s křenem, červeným pepřem, kurkumou, chilli a 
plnotučnou. 
Při dobrém čaji a kávě jsme si také nastínili svazovou činnost 
pro příští rok – termín VČS, možnosti zájezdu a termín 
výstavy. 
O všem svazovém dění a aktivitách Vás budeme včas 
informovat, protože budou i pro širokou veřejnost. Zároveň 
zveme další zájemce o přírodu a zahrádkaření z řad občanů 
do naší party. 

Pavel Kabela 

 
Otevření dětské herny 

Ve středu 27. 11. 2019 byla za účasti mnoha dětí a maminek 
otevřena dlouho očekávaná dětská hernička. Pro děti bylo 

připraveno krásné představení Tři prasátka od Divadla Koráb 
a bohaté občerstvení, o které se postaraly samy maminky.  

Radim Koráb s pohádkou pro děti 
 
Nápad na otevření herničky přišel už někdy v srpnu. 
Vzhledem k tomu, že zájem ostatních maminek pro tento 
nápad byl poměrně velký, rozhodly jsme se požádat obec o 
poskytnutí vhodného prostoru. Byl nám nabídnut prostor 
bývalé ordinace po MUDr. Donné. 
Hlavní náplní herny je stmelení dětského kolektivu, děti zde 
mají možnost hraní a tvoření s kamarády. Na své si přijdou 
ale i ti úplně nejmenší, pro které je prostor upraven a 
připravena spousta hraček. Herna bude také využívána k 
výtvarným dílničkám rodičů s dětmi. 

Iveta Rychlíková 
 

Poděkovaní 
Chtěla bych na tomto místě poděkovat především hlavní 
iniciátorce, organizátorce a parťačce Ivetě Rychlíkové za 
původní nápad otevřít hernu a úsilí, které do tohoto projektu 
vložila. 
Díky patří také starostovi obce za poskytnutí místnosti a 
zaměstnancům obce za stavební úpravy, které byly ve velmi 
krátké době v místnosti provedeny. 

Děkujeme také sponzorům, kteří nám finančně přispěli na 
vybavení, a to Vinařství Šlancar a Divadlo Koráb. 
Dále manželům Krmíčkovým, paní Ing. Anetě Spíchalové, sl. 
Anitě Kleinové, panu Pavlu Matejovi st., panu Jiřímu 
Zemánkovi, panu Tomáši Havránkovi, Tesařství Víteček, o.s. 
Nedánov a všem maminkám, které přispěly finančně i 
hračkami.  
Zveme tímto do herničky všechny rodiče s dětmi, kteří budou 
mít chuť a náladu pohrát si s ostatními kamarády.  
Těšíme se na Vás! 

Zuzana Hřibová 

 
 

 

Rozhovor s … 
 

Tentokrát o minulosti ne tak dávné. Tedy přesněji o době 
předrevoluční i porevoluční. Oslovil jsem několik přátel s 
přáním, aby mi poslali svoje postřehy nebo vzpomínky na 
události před třiceti lety. Rozhovor je tedy  simultánní 
s jedinou otázkou: „Na co si vzpomínáš, když ti bylo o třicet 
let méně než dnes?“ 
 
Bohuslava Chalupová: Na 17. listopad mám jen málo 
vzpomínek. Bylo mi 19 a o politiku jsem se starala ještě míň 
než teď. Vzpomínám na komentář k záběru v televizi, kdy 
policajti mlátí obušky do studentů: "Neměli tam co dělat…“. A 
taky druhý komentář k tomu: "… a představ si, že by to byly 
tvoje děti, nebo že bychom to byli my!". Každý si náhled na 
tuto situaci musel v sobě těžko srovnávat, protože jsme 
tenkrát ještě nevěděli, co se to vlastně v Praze dělo. A 
televize vysílala pouze pohled z jedné strany. Druhá silná 
vzpomínka byla na moji první návštěvu Brna. Bylo to už 
později, kdy i k nám došly informace o politické situaci. 
Předtím mě do Brna nechtěl vedoucí v zaměstnání ani pustit. 
Ne z politických důvodů, ale z prostého strachu o mě, aby 
mě snad někde někdo nepřetáhl obuškem. Vzpomínám na 
plochy polepené různými letáčky, většinou letáčky s 
označením "OF" Občanské Fórum. Pro mě to byl tenkrát 
vstup do dospělosti. 

Volby do obecních zastupitelstev byly v listopadu 1990 
  

Jan Koráb: Na konci roku 1989 jsem pracoval poblíž našeho 
hlavního města. Měl jsem tedy možnost zúčastnit se v 
prvních dnech a týdnech po 17. listopadu většiny 
demonstrací. Ta tehdejší neopakovatelná směs nadějí, 
emocí, strachu, odhodlání a společného nadšení je 
nesdělitelná, nedokážu ji popsat! Jsem rád, že jsem tyto 
události mohl zažít zblízka, v samém centru dění. 
 
Růžena Stehlíková: Já si vzpomínám na první besedu s 
občany, když do Boleradic přijeli studenti a pouštěli nám 
v sále video o zákrocích policie při demonstracích v roce 
1989. Na přesné datum si nevzpomínám, ale muselo to být 
někdy začátkem prosince 1989. Na základě této první 
besedy byla další a to 16.12.1989, kde už vzniklo místní OF. 
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V Boleradicích se řešili hlavně záplavy v obci, protože 
koncem srpna 1989 byly Boleradice zaplaveny. Na 9.2.1990 
pak OF svolalo diskusi na téma terasování v obci, jehož se  
účastnili zástupce JZD a také docent z Vysoké školy 
zemědělské v Lednici. Z této diskuse vzniklo prohlášení, v 
němž, mimo jiné, nabízí OF pomoc při rekultivaci teras na 
Nedánově. Na podzim 1990 jsme pak uskutečnili několik 
brigád na výsadbu stromů a keřů. Ještě si vzpomínám na  
besedy u kulatého stolu, první se uskutečnila 18. března 
1990 na podnět ČSL Boleradice. 
V práci jsme podporovali stávkující studenty, každý týden 
jsme vybírali a odesílali peníze na jejich podporu, účastnili se 
generální stávky, organizovali podpisy pro volby Václava 
Havla prezidentem a vůbec byla to taková euforická doba. 
 

V dubnu 1990 přijel na návštěvu Československa  
papež Jan Pavel II.  

I to bylo možné díky uvolnění a otevření hranic.  
Na momentce je setkání P. Jana Evangelisty Pavlíka 

s papežem na Velehradě. P. Pavlík působil krátce po válce i 
v naší farnosti. 

 
František Novotňák: Vzpomínám si na den, kdy byla 
vyhlášena generální stávka 27. listopadu 1989. Pracoval 
jsem tehdy jako klempíř v dílnách Zemědělského družstva 
Nový život Boleradice. Toho dne mezi dvanáctou a čtrnáctou 
hodinou přišli vedoucí soudruzi a kontrolovali, kdo se připojil 
ke stávce. Já s kolegou Laďou jsme oznámili, že stávkujeme. 
Dostali jsme odpověď, zda si uvědomujeme, že z toho 
můžeme mít velké problémy. Za několik dní se nám vedoucí 
přišli omluvit, že to tak nemysleli.  

 
Marcela Korábová: Začátkem listopadu 1989 jsme se 

stěhovali do nově postaveného domu a já jsem se chystala 
do Říma na svatořečení Anežky České. Neodjíždělo se mě 
lehce, malého jednoapůlročního Vítka jsem dala na hlídání 
babičce a odjela jsem s autobusovou výpravou „mistříňáků“ 
do Říma. Byla to příležitost se někam dostat a hlavně jsme si 
všichni mysleli, že už se zase dlouho nikam nedostaneme. 
Všechno tam bylo pro nás až neskutečné: listopad a téměř 
letní počasí, všude spousty radostných poutníků, pěšky v 
krojích Římem a kolem nás pospíchá kněz, hábit za ním 
vlaje a volá „bourají berlínskou zeď!“ Zprávy z domova jsme 
sledovali všichni u jedné televize a skoro jsme nechápali co 
se to děje. Zakoupené bible jsme na zpáteční cestu 
schovávali do krojových spodniček, měli jsme strach že nám 
je na hranicích zabaví…,  nezabavili, ani nám nic 
neprohlíželi, protože už to všechno začalo… 

Zdeněk Koráb: Jednou v prosinci přišel domů z hospody 

tchán Prokeš a říká mi: „Já už tam chodit nebudu, to jsi 

neslyšel co se tam děje!“ Ale slyšel a viděl. Mě se taky 
nelíbily hádky, vzájemné osočování a napadání. Co se tam 
vlastně dělo? „Říkal jsem jim, že ještě nezažili bídu. Já jo, 
když nám sebrali zvířata, pole a dělalo se skoro zadarmo na 
společném a před tím za války taky. I za Masaryka a Beneše 
to pro nás malé hospodáře bylo moc těžké. A tak se do mě 
pustili, že prý jsem starý komunista, že mě oddělají.“ 
A proč jsi jim to vykládal? 
„To aby věděli, že když je nějaký převrat tak je potom bída, 
že teď všechno máme a máme se dobře. Jídlo, doktory, 
důchod každý měsíc.“  
No jo ale já si opravdu myslím, že to bude lepší.  
„Ty víš taky ho..no, jdu spat!“  

 
Helena Korábová: V té době jsem byla v jiném stavu a 

chtěla jsem si prožít předvánoční čas v klidu a pohodě. 
Nevysedávat do večera v práci, vyjít si do města na nákupy 
apod. V práci byla atmosféra "rozjásaná", nepracovalo se, 
vysedávalo se do večera v zakouřených kancelářích při 
alkoholu. Pokud se někdo vymykal a zůstával ve své 
kanceláři pracovat (někdo to musel udělat) a po práci 
spěchal domů, stal se z něho nepřítel revoluce. To jsem byla 
tedy i já. Pod nějakou výmluvou jsem tehdy nešla ani na 
schůzi, na které pronášel řeč můj tehdejší vedoucí - 
komunista, funkcionář. Tento člověk se po několika letech 
svobody stal ředitelem FN Brno. Mně tehdy vadilo hlavně to, 
že nejvíc křičeli ti, kteří se vždycky tak různě poflakovali a 
vykecávali v kancelářích, nebyli to žádní velcí pracanti. 
Najednou se tohle všechno u nás v práci mohlo dít oficiálně. 
Po nějaké době se situace zklidnila, opět se začalo pracovat, 
ale já jsem byla ráda, že už jsem konečně odešla na 
mateřskou. 
Doma jsme (já a sestry) nebyly vychovávané v prorežimním 
duchu, naši si užili v té době dost. Nazvat mého tatínka v 
"revoluční době" v hospodě starým komunistou, a že ho 
pověsí, mohl jen blbec. On jen měl strach z války (narodil  se 
v roce 1912) a z jeho pohledu, jsme se v té době opravdu 
měli dobře. Možná, že někteří z těch, kteří se do něho tehdy 
pustili, skončili později na pracáku.    
Taková tehdy byla nálada. Na pořady z doby revoluce se 
nemůžu dívat, jak mi vadí. Ale určitě neteskním po době 
před revolucí.  

 
Na konec i moje vzpomínka: Na podzim toho roku jsem 

se připravoval v zaměstnání na stáž v italské firmě Maus v 
městečku blízko Milána. Byla to šance, že se poprvé dostanu 
na „západ“.  Jel jsem tam až v únoru 1990 a bylo pro mě 
moc příjemným zjištěním, že obyčejní Italové – dělníci, 
zaměstnanci a inženýři ve strojírenské firmě – se zcela 
přirozeně zajímali o dění u nás. Znali jména jako Havel, 
Dubček, Masaryk 
chtěli vědět 
podrobnosti o naší 
zemi, zajímali se o 
všední věci, ukazovali 
mi noviny a časopisy 
s články o nás. Bylo to 
něco, co jsme před 
revolucí nezažili a 
nemohli zažít. Člověk 
najednou žasl a začal 
cítit hrdost na 
Československo.  
 

Připravil Jiří Janda 
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Divadlo 
 

 

 
Na jaře příštího roku se po několikaleté přetržce vrátí do 
Boleradic krajská postupová divadelní přehlídka, tentokrát 
s názvem Mrštíkovo divadelní jaro (v letech 2007 – 2013 u 
nás probíhala soutěžní přehlídka Jarní sešlost). 
Vyhlašovatelem přehlídky je Svaz českých divadelních 
ochotníků a v roce 2020 to bude už 51. ročník celostátní 
soutěže venkovských divadelních souborů.  
 
Celostátní soutěž probíhá formou postupových regionálních 
přehlídek a vrcholí národní přehlídkou venkovských 
divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim ve 
Vysokém nad Jizerou. Divadelní spolek bratří Mrštíků 
Boleradice bude vedle Třeště, Miletína, Sadské, Brněnce, 
Trhových Svin, Štítiny, Němčic nad Hanou, Josefova Dolu a 
Žlutic dalším pořadatelem regionální přehlídky. Prvotně je 
naše přehlídka určena pro divadelní soubory 
z Jihomoravského kraje, ovšem je otevřena všem souborům 
ČR.  
Přehlídka se bude konat v Divadle Boleradice ve dvou 
víkendech: 27. – 29. března a 3. – 5. dubna 2020. Termín 

pro podání přihlášek na Mrštíkovo divadelní jaro je 31. ledna 
2020.  Po tomto datu sestaví přípravný výbor přehlídky její 
program. Věříme, že bude žánrově pestrý a naši diváci si 
v něm vyberou. Již nyní můžeme prozradit, že hostem 
přehlídky bude v Boleradicích už známý soubor z Krupky, 
který uvede u nás tolik oblíbenou hru Aloise a Viléma 
Mrštíkových -  Maryšu. Na přehlídku Mrštíkovo divadelní jaro 
pořádanou DS bratří Mrštíků toto drama zajisté patří . 

Iva Kahounová 

 
 

Dárek, který zahřeje u srdce  
(nejen o Vánocích) 

Svetr, ponožky, rukavice, čepice, župan, pyžamo, to jsou 
tradiční dárky, kterými často obdarováváme své blízké, nebo 
jako dárky dostáváme. Divadlo Boleradice nabízí změnu: 
Kupte dárek, který nezahřeje ruce ani nohy, ale srdce nebo 
chcete-li, duši. Takovým dárečkem může být vstupenka do 
divadla. Pokud si nejste jisti, které představení vaše milé 
potěší, pořiďte jim Dárkový poukaz. Ten si potom 

obdarovaný vymění v pokladně divadla    za vstupenku na 
představení podle vlastního výběru. 
Pokladna divadla je otevřena každý pátek od 18 do 19 hodin 
a hodinu před každým představením. Poslední možnost 
koupit vstupenky nebo Dárkový poukaz v roce 2019 bude 13. 
a 14. prosince. Potom až 3. ledna 2020. 

Iva Kahounová 

 

 

 

 

 

 

PREMIÉRA SE BLÍŽÍ 
Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském 

zámku 
Historické drama. Píše se rok 1628, třicetiletá válka je téměř 
ve své polovině. Kdesi v zapadlé stodole se před jejími 
hrůzami schovává skupina potulných komediantů. Má ještě 
smysl vyprávět příběhy? Co má v takové době ještě smysl…. 
Poutavá inscenace založená na mistrně napsaném textu 
střídá momenty veselé a dojemné.  
 
Režie dramatu Oldřicha Daňka se ujal Jiří Brabec, 
scénografie Nikola Korábová a kostýmů Štěpánka Veselá. 
V hlavních rolích uvidíme Janu Jirgalovou, Jana Korába a 
Zbyňka Hádera. 
Premiéra: 15. a 16. února 2020 

 
26. divadelní bál aneb Květinou řekneš vše 

Divadelní spolek připravuje už 26. divadelní bál. Tentokrát 
s podtitulem Květinou řekneš vše. Přijďte snít, tančit, zpívat 
s květinou na klopě či za kloboukem, s kytičkou v ruce či ve 
výstřihu na další bál pořádaný našimi divadelníky. 
Připravujeme pro vás opět bohatý kulturní program ve 
spolupráci se Salonním orchestrem Brno, Spolkem 
elegantních dam a cimbálovou muzikou Primáš. 
Rezervace vstupenek je možná v pokladně divadla od 
prosince, předprodej bude zahájen v lednu. 
Sobota 29. února 2020 sál městyse Boleradice 

 
Malá vzpomínka.  

Mnozí z našich herců i věrných diváků vzpomínají na jednu z 
nejúspěšnějších a divácky vděčných inscenací, která vznikla 
pod režijním vedením Aleny Chalupové – adaptaci románu 
bratří Mrštíků „Rok na vsi“. S touto hrou se náš soubor dostal 
před 22 lety až na amatérský divadelní Olymp – Jiráskův 
Hronov. Zcela nedávno si toto naše představení připomněl v 
televizním pořadu Art Zóna i  umělecký ředitel a režisér 
příbramského divadla Antonína Dvořáka pan Milan Schejbal 
takto: 
„Soubor z Boleradic z Jižní Moravy uvedl před lety 
divadelní adaptaci románu bří. Mrštíků, který se 
odehrává kousek od Boleradic. Byl to pro nás autentický 
zážitek. Ti lidé to nehráli – ti to žili! Věděli, co žijí a 
věděli, o čem hrají. Musím říct, že jsme plakali skoro 
všichni v Jiráskově divadle. Je to najednou taková 
emoce, která se nedá nikam jinam přenést a jenom tito 
lidé ji dokážou zprostředkovat teď a tady v našem 
společném zážitku. Proto je to divadlo.“ 
My, kteří jsme měli tu čest v tomto představení účinkovat, 
velmi rádi na tuto inscenaci vzpomínáme a současně i na ty, 
kteří v ní spolu s námi hráli a kteří naše jeviště už navždycky 
opustili. Přejme našemu divadlu i našim vděčným divákům 
co nejvíce tak vynikajících divadelních kusů a emotivních 
zážitků. 

Jan Koráb 

 
Národní přehlídka 

V říjnu t.r. se náš Divadelní soubor (DS) zúčastnil jubilejního 
50. ročníku národní  přehlídky „Krakonošův divadelní 
podzim“ ve Vysokém nad Jizerou. Účast na národní 
přehlídce, která je velkým svátkem amatérského divadla, 
jsme si vybojovali v náročné konkurenci vyspělých 
divadelních souborů na krajské přehlídce v Němčicích nad 
Hanou. Na jevišti Krakonošova divadla ve Vysokém jsme 
reprezentovali naši obec a Jihomoravský kraj s u nás  již 
známou a divácky úspěšnou historickou hrou „Počestné paní 
aneb mistr ostrého meče“. 
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Že o naše představení bude velký zájem se dalo očekávat. 
Boleradice mají na národní přehlídce ve Vysokém velmi 
dobrý zvuk. Vždyť letos jsme tam byli už po dvacáté! Takže 
nepřekvapilo, že obě naše představení byla již více než 
měsíc předem vyprodána. 

Tradičním rituálem je vítání souboru před divadlem 
 
Náš soubor byl přijat na radnici, tradičně přivítán 
Krakonošem a zástupy vysockých obyvatel, kteří se 
shromáždili před divadlem. Jejich přízeň jsme jim oplatili 
vynikajícím boleradickým burčákem. A pak už následovalo 
odpolední a večerní představení a druhý den napjaté 
očekávání, jak bude naše vystoupení hodnotit odborná 
porota, sestavená z předních profesionálních divadelníků. 
Nutno říci, že porota na letošní přehlídce byla velmi přísná. 
Možná i proto, že ve Vysokém se letos sešly opravdu 
vynikající , zkušené soubory z celé  republiky s většinou 
velmi kvalitními inscenacemi. O to příjemnější pro náš 
soubor bylo konečné hodnocení po skončení přehlídky. 
Zástupci našeho DS, kteří se zúčastnili závěrečného 
slavnostního ceremoniálu převzali pro náš soubor postupně 
jedno čestné uznání a pět cen – celkově nejvyšší počet 
ocenění!  Ale důležitější než všechny ceny byly pro nás 
reakce spokojených diváků, kteří nás během dalších dnů 
potkávali a děkovali za krásný zážitek. Malým bonusem bylo 
přijetí dvou našich členů do řad recesního sdružení 
Vobskočák, které má během každé přehlídky velmi 
specifickou roli. 
Odjížděli jsme domů s dobrým pocitem, že jsme na této 
prestižní přehlídce nejen dobře reprezentovali náš kraj, ale 
také úspěšně šířili dobré jméno naší obce a našeho divadla. 
Snažíme se tímto způsobem oplácet podporu, které se nám 
z kraje  i z obce dostává. 

Jan Koráb   
 
 

 

Zajímavost 
 

                                                             
RYBOVKA 

K vánočním svátkům patří v českých zemích neodmyslitelně 
Rybovka – tedy Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby 
(1765 – 1815). Češi i Moravané, věřící i ateisté ji obdivují pro 
její zpěvnost a (zdánlivou!) jednoduchost. Rybovka se zpívá 
snad všude – od velkých koncertních sálů po kostelíky v 
malých vesnicích, Rybovku zpívají věhlasné pěvecké sbory i 
nadšení laici, každý rok ji prý nacvičují i naši europoslanci v 
Bruselu . Zkrátka, Rybovka se stala vánoční tradicí stejně, 
jako smažený kapr s bramborovým salátem. 
O to více překvapí, když na Českou mši vánoční narazíte v 
cizině a navíc v nečekané situaci. Mě taková situace 

překvapila loni, během dovolené na Korsice. Po náročné 
dvoudenní tůře jsem sestupoval po strmém horském 
chodníku divokým údolím řeky Tavignano do městečka 
Corte, kde jsem chtěl přenocovat v kempu. Asi v polovině 
cesty jsem potkal skupinku turistů, kteří stoupali v opačném 
směru. Po vzájemném pozdravení došlo na obvyklou otázku, 
odkud kdo pochází. Turisti byli švýcarští důchodci, kteří 
rovněž poznávali tento krásný ostrov. Vedl je velmi čilý a 
hovorný pán, který na mě (po mém pozdravu „bonjour“) 
spustil francouzky, poté německy a nakonec to zkusil s 
angličtinou. Na moji pracně vykoktanou odpověď, že jsem z 
České republiky zareagoval nadšeně. Ček?Ja, ja! Gut bier, 
excelente musik! Statečně a hrdě jsem přikyvoval, ale pán 
pokračoval: Dvoržak, Zmetána, Janatšek – zkoušel mě. 
Nedal jsem se a kontroval svými oblíbenými klasiky – 
Mysliveček, Zelenka, Jakub Jan Ryba … . Turista, ze 
kterého se posléze vyklubal učitel hudby v penzi, zajásal: Ja, 
ja, Rýba, Rýba, Weihnachts Messe,  a hned zanotoval 
úvodní melodii z Rybovky. Tak jsem se přidal – Hej mistře, 
vstaň bystře…!  Pan učitel však hned přeskočil k dalším 
pasážím tohoto díla a tak jsme  - trochu napřeskáčku svižně 
prošli celou Rybovku, až po samý závěr. Parta švýcarských 
penzistů nevěřícně hleděla na dva starší plešaté pány, kteří 
nadšeně vyzpěvovali krásné a nám tak důvěrně známé 
melodie a do taktu si dirigovali turistickými hůlkami. 
Rozloučili jsme se velmi srdečně. Švýcaři pokračovali do hor, 
já sestupoval do cíle své cesty a uvažoval, co by asi 
rožmitálský učitel Jakub Jan Ryba řekl tomu, že jeho slavná 
mše zněla ( byť neuměle) uprostřed majestátných, divokých 
korsických hor. Možná by byl rád a třeba by mu ani nevadilo, 
že to bylo v květnu. 

Jan Koráb 
 
 
 

 
Boleradice najdete na webu i na Facebooku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.boleradice.cz     www.facebook.com 
 
 

Uzávěrka pro I. číslo zpravodaje bude 1. 3. 2020 
Zpravodaj vyjde v březnu 2020 

Své příspěvky zasílejte na adresu polehrad@boleradice.cz 
nebo na Úřad městyse. 

Aktuální informace, kalendář akcí a velké množství fotografií 
najdete na internetu na adrese: www.boleradice.cz  
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Toto  číslo  vyšlo   10. prosince 2019. 
 

http://www.boleradice.cz/
http://www.facebook.com/
mailto:polehrad@boleradice.cz
http://www.boleradice.cz/
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Orel jednota Boleradice 
 

Vás srdečně zve na 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ 

ve středu 25. 12. 2019 v 16.00 hod 

před hasičskou zbrojnicí 

Svíčky a „plecháčky“ (hrníčky) na vánoční svařák s sebou!!! 

Podporováno Městysem Boleradice 

 

 

Program divadla leden - duben  2020 

 

LEDEN     

sobota 11. 1. 19,30 Plejtvák 

Jarní předplatné 

DS Svatopluk Hodonín 

neděle 12. 1. 15,00 Sněhurka a sedm trpajzlíků  
Rodiče s dětmi do divadla 

Divadlo Koráb Brno 

sobota 18. 1. 19,30 
Zločin v přístavní krčmě 

DS AMARTUM Praha 

 

neděle 19. 1. 15,00 
Naši vaši furianti 

Ořechovské divadlo 

 

neděle 26. 1. 15,00 Počestné paní 

aneb Mistr ostrého meče 

DS bratří Mrštíků Boleradice 

neděle 26. 1. 17,00 Vernisáž výstavy 

„ Jihomoravské šibenice“ 

Ústav antropologie Přírodovědecké 

fakulty Masarykovy univerzity 

ÚNOR     

sobota 8. 2 19,30 Hašler 

Jarní předplatné 

DS Jiřího Voskovce Sázava 

neděle 9. 2 15,00 Počestné paní 

aneb Mistr ostrého meče 

DS bratří Mrštíků Boleradice 

sobota 15. 2. 19,30 Kulhavý mezek 

aneb Výbuch na jičínském zámku – 1. 

premiéra 

DS bratří Mrštíků Boleradice 

neděle 16. 2. 15,00 Kulhavý mezek 

aneb Výbuch na jičínském zámku – 2. 

premiéra 

DS bratří Mrštíků Boleradice 

neděle 23. 2. 15,00 Kulhavý mezek 

aneb Výbuch na jičínském zámku 

DS bratří Mrštíků Boleradice 

sobota 29. 2. 19,30 26. divadelní bál 

aneb 

Květinou řekneš vše 

DS bratří Mrštíků Boleradice 

 

 

 

  
 

 

BŘEZEN 

DUBEN 

  MRŠTÍKOVO 

DIVADELNÍ JARO 

 

 

pátek 

sobota 

neděle 

27. – 29. 3. 19,30 

19,30 

15,00 

Postupová regionální přehlídka 

s výběrem na národní přehlídku 

Krakonošův divadelní podzim 

 

Zahájení přehlídky 

Soutěžní představení 

pátek 

sobota 

neděle 

3. - 5. 4. 19,30 

19,30 

15,00 

Přehlídka je určena venkovským 

divadelním kolektivům. 

Vyhlašovatelem přehlídky je Svaz 

českých divadelních ochotníků, 

pořadatelem DS bratří Mrštíků 

Boleradice 

 

Soutěžní představení 

Host přehlídky 

Slavnostní zakončení 

a vyhodnocení přehlídky 


