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Slovo starosty 

ážení spoluobčané, milé čtenářky 

a čtenáři, rok se nám pomalu překlápí 

do své podzimní fáze a příroda se 

nám začíná ukazovat ve svých nej-

krásnějších barvách. Oproti několika 

minulým létům letos prakticky v celém 

průběhu jara i léta z oblohy padalo opravdu 

hodně vody, stinná místa se znovu zazelenala 

mechem a mnohým z nás to přišlo tak trochu 

neobvyklé. Ve svém okolí jsem dokonce 

zaslechl hudrování, že léto letos nestálo za nic 

a bazén ani nemělo cenu napouštět. Přitom 

podobná jarní a letní sezóna bývala dříve 

obvyklá – nebylo jen slunko a vedro, 

ba naopak, dní, kdy se dalo slunit u vody, 

bývalo v minulosti za celý rok jen pár. Je snad 

tedy letošní rok tak trochu nesmělým 

pokusem o „návrat k normálu“? To nevím, 

zato jsem přesvědčený, že déšť a voda 

ve větším množství už byly opravdu potřeba 

a na naši zemi zapůsobily opravdu 

blahodárně. Přeji Vám všem klidný 

a radostný podzim, dobrou úrodu z polí, 

zahrad a vinic, a hlavně pevné zdraví.  

P. S. Obrázek na titulní straně podzimního 

Polehradu může být pro některé z Vás tak 

trochu hádankou, ovšem pozornější pohled 

a průzkum rychle odhalí, o které místo naší 

obce se jedná. Je jím historická lokalita, jejíž 

„kresba“ z ptačí perspektivy dává 

pozorovateli i dnes tušit, že na daném místě 

kdysi stávala komplikovaná stavební 

struktura. Za laskavé svolení k otištění 

leteckého snímku zdvořile děkujeme panu 

Jiřímu Vítečkovi, správci facebookového 

profilu „Nebeské Boleradice“, který nás 

zásobuje netradičními pohledy na naši 

krásnou dědinu. Podobně soubor fotografií na 

zadní obálce Polehradu s vyznačenými 

historickými názvy lokalit, polností 

a viničních tratí pochází z dílny p. Vítečka. 

Děkujeme. 

 

 

__________________ 

Antonín Vejvančický  

starosta  

 

 

Volby do zastupitelstev krajů 2020 

se uskuteční 

v pátek 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin 

a 

v sobotu 3. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin 

 

Místem konání voleb je místnost v přísálí Úřadu městyse Boleradice. 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství (ČR nebo jiného 

členského státu) platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.  

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky na adresu jeho 

trvalého pobytu. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  

Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat městský úřad a ve dnech voleb svoji 

okrskovou volební komisi o umožnění hlasování do přenosné volební schránky.  

V 
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Zprávy z radnice 

 

Co je nového? 

V létě jsme organizovali a realizovali několik 

výběrových a poptávkových řízení 

pro stavební akce na tento rok. K realizaci 

byly dovedeny akce "BOLERADICE - 

stavební úpravy chodníku kolem silnice 

III/4217", „Chodník Kloboucká – oprava“, 

dále oprava terasy nad restaurací v obecní 

budově č. p. 376.  

Jako náhradníci z loňského roku jsme byli 

vybráni v jednom z dotačních programů 

Ministerstva pro místní rozvoj pro akci 

"Obnova hřbitovní zdi Boleradice", dotace 

ve výši 450.000,- Kč by měla z větší části 

pokrýt náklady na opravu celého úseku 

poslední části nerekonstruované zdi 

na hřbitově, celkem asi 54 m. Momentálně 

probíhá výběrové řízení na realizátora akce.  

Nedávno proběhla též obnovená „Slavnost 

vinobraní“, kde městys Boleradice figuroval 

jako hlavní organizátor a koordinátor. 

Na akci se podílela řada spolků a jednotlivců, 

kterým všem patří velké poděkování. 

Pro příští rok uvažujeme tuto akci spojit 

se setkáním rodáků a přátel Boleradic, které 

na rok 2021 připadá. 

Dále se rada městyse věnovala dalšímu 

postupu v plánované budoucí výstavbě 

ve Vorličkách. Na jednání zastupitelstva dne 

10. 9. 2020 byl schválen odkup pozemků 

potřebných pro realizaci I. etapy výstavby, 

I. etapa umožní budoucí výstavbu celkem 

15 domů. V přípravě je výběrové řízení 

na projektanta I. etapy plánované zástavby. 

Dále probíhá poptávkové řízení na realizaci 

opravy úseku chodníku do Zahrad, 

ve zúženém místě, kde je problematický 

pohyb pro pěší.  

Ve věci projekce kanalizace došlo k ocenění 

soukromých pozemků pro budoucí věcná 

břemena a ke schválení „Smlouvy o umístění 

a provedení části kanalizační sítě, přeložky 

vody, přeložky stávající kanalizace 

na pozemku vlastníka“. Projektant nyní 

připravuje návrhy smluv pro jednotlivé 

vlastníky, ke kterým bude třeba opatřit 

souhlas. Souběžně řešíme i technické 

náležitosti projektu, o všem podstatném jsou 

informováni jak zastupitelé, tak stavební 

komise. 
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Veřejná prezentace na téma technické návrhy připravovaného 

projektu kanalizace a čistírny odpadních vod v městysi Boleradice 

Projektant splaškové kanalizace a ČOV 

v Boleradicích, firma DUIS s.r.o., nám 

dodala první návrhy situace se zaměřením 

a zákresem návrhu kanalizačního potrubí 

a odbočení k jednotlivým nemovitostem. 

Dále máme k dispozici situaci katastru 

nemovitostí se zákresem návrhu 

kanalizačního potrubí a odbočení 

k jednotlivým nemovitostem. Trasy 

kanalizace a odbočení se budou dolaďovat 

a měnit dle projednání s jednotlivými 

vlastníky nemovitostí – jedná se o první 

předběžné návrhy tras a odboček. 

Dokumentace je dostupná našim občanům 

v elektronické podobě na webových 

stránkách městyse Boleradice a je též 

k nahlédnutí na úřadu městyse.  

V této souvislosti proběhla dne 29. 7. 2020 

v 18:00 v sále úřadu městyse další veřejná 

prezentace, kdy byla občanům podána 

informace zástupce projekční firmy DUIS 

s.r.o. Brno o možných technických návrzích 

připravovaného projektu kanalizace a čistírny 

odpadních vod v obci Boleradice. 

Zodpovězeny byly též dotazy majitelů 

dotčených pozemků a dalších. 

Prezentace za účasti projektantů firmy DUIS 

a našeho projektového manažera, Ing. Hany 

Valové, se zúčastnilo asi 50 našich občanů.  

Velká část dotazů směřovala na realizaci 

přípojek takzvané „soukromé” části 

kanalizace a s ní souvisejícími náklady. 

Koncept projektu kanalizace zahrnuje 

zbudování hlavního kanalizačního řadu 

s odbočkami, které by měly být ukončeny 

na hranicích soukromých pozemků revizními 

šachtami o průměru 40 cm. Pokud to bude 

technicky možné, budou tyto odbočky 

překonávat ostatní sítě v trase, nicméně 

samotné připojení nemovitostí do revizní 

šachty nebude součástí financování akce 

a připojení na šachtu bude tedy 

na jednotlivých majitelích nemovitostí. Pro 

všechny přípojky bude také třeba zpracovat 

projektovou dokumentaci a opatřit stavební 

povolení. 

Městys Boleradice bude v mezích svých 

finančních možností svým občanům 

maximálně organizačně a technicky 

nápomocný při realizaci soukromé části 

přípojek. 

__________________ 

Antonín Vejvančický 

 starosta 
 

__________________________________________________________________________________ 

Seminář „Čistírny odpadních vod a možnosti pro obce„ 

Senátorka Jaromíra Vítková a starosta města 

Boskovice Jaroslav Dohnálek uspořádali 

seminář k problematice čistíren odpadních 

vod (ČOV) určený zejména pro obce 

a projektanty. O seminář, který se uskutečnil 

19. srpna 2020 v Boskovicích, byl velký 

zájem. V plném sále Zámeckého skleníku 

se sešlo více jak šedesát posluchačů, včetně 

několika zástupců naší obce, hlavního 

projektanta spol. DUIS Ing. Antonína Vacha 

a Ing. Hany Valové, naší projektové 

manažerky.   

Ředitel Státního fondu životního prostředí 

(SFŽP) Petr Valdman společně s kolegy 

představil dotace na čištění odpadních vod 

a pitnou vodu. Preferují se centrální čistírny, 

případně sdílené pro více obcí. Pokud nejsou 

vhodné podmínky v dané obci, jsou 
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alternativy typu kořenové čistírny, domovní 

čistírny a jejich soustavy – nicméně tyto jsou 

preferovány spíše pro rozptýlené zástavby 

malého rozsahu, a to jen pokud centrální 

řešení není realizovatelné. 

Pokud jde o financování projektů vodovodů 

a kanalizací, momentálně končí programové 

období SFŽP pro léta 2014–2020, a souběžně 

probíhá intenzivní příprava pro nové 

programové období Operačního programu 

životní prostředí (OPŽP) 2021-2027. Příjem 

žádostí začne v druhé polovině r. 2021, 

podmínky by měly být obdobné jako 

v předchozí výzvě OPŽP 2014–2020. 

Podpora výstavby kanalizací a ČOV ze strany 

SFŽP by měla zůstat pro jeden projekt 

minimálně 63,75 % z celkových způsobilých 

výdajů. 

Dále Pavel Punčochář ze sekce vodního 

hospodářství Ministerstva zemědělství 

představil aktuální výzvy za tento rezort. 

Nyní se připravuje výzva, která by měla být 

spuštěna příští rok. Obdobně jako 

v předchozím případě by podmínky měly být 

totožné jako v poslední výzvě, proto je 

nanejvýše vhodné pro starosty a projektanty 

se již nyní připravovat.  

Pro naši obec přicházejí v úvahu obě 

možnosti financování, nyní je důležité, 

abychom dokončili projekt pro územní 

rozhodnutí, které je nezbytně nutné pro 

podání žádosti o dotaci. 

Přítomní zástupci Jihomoravského kraje, 

České inspekce životního prostředí, Povodí 

Moravy a Vodárenské a.s. dále reagovali 

na konkrétní dotazy jednotlivých starostů. 

Z celého setkání se pro nás jako nejdůležitější 

jeví fakt, že podpora ze strany hlavních 

institucí podporujících výstavbu nových 

kanalizací a ČOV by měla v blízké 

budoucnosti zůstat nadále garantována 

v podobném rozsahu jako dříve. Bez této 

podpory bychom si takto nákladnou výstavbu 

jen těžko mohli dovolit. 

Seminář doprovázela vzrušená debata 

zejména ze strany starostů malých obcí, pro 

které je výstavba velkým ekonomickým 

rizikem a i za budoucí podpory je prakticky 

nerealizovatelná.  

 

 

__________________ 

Antonín Vejvančický 

 starosta 
__________________________________________________________________________________ 

Pár slov ke stavu komunikací v obci 

Snad každá obec se potýká s nedostatky 

v technickém stavu místních, a často 

i krajských komunikací. Nejinak je tomu 

i u nás. Jelikož se po obci prakticky denně 

pohybuji a sledování a napravování 

schůdnosti a sjízdnosti komunikací 

a chodníků s ohledem na bezpečnost občanů 

je jednou z mých hlavních povinností, 

pokusím se nyní popsat hlavní problémy, 

které nás na některých místech v obci tíží, 

a třeba i nastínit možnosti jejich řešení.  

V žalostném stavu jsou zejména komunikace 

v ulicích Pekelná a Cvrčkov. Pro první 

jmenovanou se nám nabízela možnost 

komunikaci opravit s pomocí dotace, 

nicméně takto opravená cesta by pak 

podléhala povinnosti udržitelnosti projektu 

minimálně po dobu pěti let, což vzhledem 

k plánované výstavbě kanalizace může 

představovat riziko, že bychom prostředky 

museli vracet. Rozhodnutí bylo tedy takové, 

že nejdříve budeme budovat infrastrukturu 

(kanalizaci) pod komunikací, a teprve potom 

samotný povrch komunikace. Tento postup 

určitě nevypadá příliš efektně a také 

obyvatelům ulice asi neudělá moc radosti 

fakt, že se budou ještě nějakou dobu 
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pohybovat po záplatované a nevzhledné 

cestě. Nicméně jsem přesvědčený, 

že z pohledu logického uvažování je tato 

cesta správná. 

Podobná situace je na řídce obydleném 

Cvrčkově, který je skutečným tankodromem 

Boleradic. Také situaci tam ze stejných 

důvodů prozatím řešíme provizorně. 

Dalšími úseky, kde jsou místní komunikace 

ve špatném stavu, jsou cesta ke hřbitovu a 

na rozhlednu Nedánov. Zde nám situaci 

komplikuje zejména fakt, že pozemky či části 

pozemků, na nichž se komunikace nacházejí, 

nejsou v majetku městyse a jejich správa 

či opravy jsou z tím pádem značně 

problematické. Snažíme se udělat maximum 

pro to, aby se stav v těchto kritických úsecích 

zlepšil. 

__________________ 

Antonín Vejvančický 

starosta 

__________________________________________________________________________________ 

Sběrná místa na tříděný odpad 

V rámci opravy chodníku v ulici Kloboucká 

došlo k úpravě a rozšíření sběrných míst 

odpadu v centru obce. Kontejnery na bílé 

i barevné sklo, stejně jako kontejner 

na textil, byly přestěhovány do prostoru 

za obecním úřadem, vpravo vedle nakládací 

rampy za restaurací. Na nové sběrné místo 

přibyly nově sběrné nádoby na plechovky, 

konzervy a kuchyňské oleje. Tyto prosíme, 

odkládejte do kontejneru v dobře 

uzavřených nádobách (např. PET). Dále byl 

prostor doplněn o další kontejner na plast. 

Na původním rekonstruovaném sběrném 

místě u provozovny COOP Jednota jsou 

nadále zachovány kontejnery na plasty 

a papír. 

Děkujeme za pochopení. 

 

 

__________________ 

Antonín Vejvančický 

starosta 
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Skládka Martinice 

Někteří z našich občanů možná zaregistrovali 

informaci o plánovaném rozšíření skládky 

TKO v Martinicích. Tamní provoz 

je v současné době z větší části utlumen, 

nicméně Město Klobouky pracuje 

na podkladech pro rozšíření skládky 

(odborné posouzení krajského orgánu 

životního prostředí, inženýrsko-geologický 

a hydrogeologický průzkum, geodetický 

průzkum, posouzení vlivu na životní 

prostředí EIA atd.). Část skládky již byla 

revitalizována a pracuje se na další 

revitalizaci, dále město řeší stabilizování 

svahu v blízkosti skládky. 

__________________ 

Antonín Vejvančický 

 starosta

__________________________________________________________________________________ 

Závlahový systém u Hustopečí 

Z tiskové zprávy ČTK jsme se zhruba 

v polovině srpna dozvěděli, že zpracovaná 

studie proveditelnosti ve věci zbudování 

závlahových řadů v našem regionu a nové 

vodní nádrže v Horních Bojanovicích 

o objemu 3,7 milionu metrů krychlových 

vody s využitím vody z Novomlýnských 

nádrží pokládá výstavbu za uskutečnitelnou. 

Na jednání ve Strachotíně to oznámil ministr 

zemědělství Miroslav Toman. První fázi 

výstavby (40 kilometrů hlavních řadů závlah 

v ceně cca dvě miliardy korun) by měl 

financovat Státní pozemkový fond. Zájem 

o spoluúčast na dobudování celého díla 

(celkem 120 km řadů pro území necelých 

10.000 ha) nyní ministerstvo dojednává 

se samotnými zemědělskými subjekty. 

Teprve následně se bude pokračovat 

v posouzení vlivů stavby na životní prostředí 

a v dalších stupních projektové dokumentace. 

První část systému by dle slov ministra 

Tomana mohla být uskutečněna v horizontu 

šesti let.  

 

_________________ 

Antonín Vejvančický 

starosta 

__________________________________________________________________________________ 

Neznámí vlastníci nemovitostí v k. ú. Boleradice 

Téměř 180 tisíc nemovitostí (většinou 

pozemků) v Česku má dle údajů Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových 

nejasného nebo neznámého vlastníka.  

Pokud nebude k majetku určen do konce roku 

2023 konkrétní vlastník, připadne tento státu.  

Seznam neznámých vlastníků nemovitostí 

pro k. ú. Boleradice – stav k 1. 8. 2020, 

naleznete veřejně dostupné na úřední desce 

městyse v elektronické podobě na adrese:  

http://www.boleradice.cz/2020/08/27/sezna

m-neznamych-vlastniku-nemovitosti-stav-k-

1-8-2020/ 

Na stejném místě najdete i bližší informace 

pro veřejnost ze strany Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, dále pak výzvu 

pro vlastníky věcí nemovitých a další 

oprávněné osoby, které nejsou označeny 

v katastru nemovitostí dostatečně určitě, aby 

se přihlásili ke svému vlastnictví. 

Doporučujeme tímto našim občanům tuto 

informaci k nastudování a případnému 

dalšímu postupu. 

__________________ 

Antonín Vejvančický 

starosta
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Městys Boleradice - statistika a demografický vývoj 

Vážení spoluobčané, v souvislosti 

s výzkumem obcí našeho regionu v oblasti 

denních sociálních potřeb organizovaným 

Svazem měst a obcí ČR se nám do rukou 

dostala zajímavá data, jejichž širší prezentace 

může přispět k lepšímu pochopení 

demografického vývoje naší obce. 

V neposlední řadě snad mohou být tato data 

pro mnohé z nás snad také podnětným 

počtením. 

Vývoj počtu obyvatel v Boleradicích 

za posledních zhruba 30 let, přesněji od roku 

1991, zaznamenal poměrně výrazný vzestup. 

Od roku 1991 se počet obyvatel u nás zvýšil 

o 128 lidí, jak dokládá níže uvedená tabulka.  

 

 

V roce 1991  784     

V roce 2001  850 

V roce 2011 860 

V roce 2019 912 

 

 

 

 

Podrobnější vývoj počtu obyvatel 

za posledních 5 let obsahuje též dělení podle 

pohlaví, kdy u nás stabilně procentuálně 

převažují ženy (52% žen oproti 48% mužů). 

Pozitivní zprávou jistě je, že se zvyšuje počet 

mladých ve věku 0 – 14 let (15% v roce 2019 

oproti 13% v roce 2015). Průměrný věk 

našich obyvatel ovšem přesto mírně roste 

(ze 41,6 let v r. 2015 na 42,4 v r. 2019), tedy 

naše populace mírně stárne.

 

  2015 2016 2017 2018 2019 

  abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

Počet obyvatel 
celkem 

882 100% 889 100% 903 100% 906 100% 912 100% 

v tom muži 425 48% 425 48% 435 48% 436 48% 437 48% 

  ženy 457 52% 464 52% 468 52% 470 52% 475 52% 

v tom 0-14 118 13% 114 13% 120 13% 123 14% 133 15% 

ve věku  15-64 606 69% 613 69% 625 69% 620 68% 602 66% 

  
65 a 
více 

158 18% 162 18% 158 17% 163 18% 177 19% 

Průměrný věk 41,6   42,0   41,8   42,2   42,4   
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Pro srovnání a další studium též nabízíme 

stejná data pro celou Českou Republiku, 

Jihomoravský kraj, okres Břeclav 

a Mikroregion Hustopečsko. 

Stav obyvatel k 31. 12. 2019 
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Ze života obce 

Letní Bolenoc 

Vážení čtenáři, jak jistě víte, tak 8. 8. 2020 

proběhla na Stadionu v ulici Pekelná „Letní 

Bolenoc“. Tuto akci jsem pořádala pod 

záštitou Restaurace na Bařině a s pomocí 

některých Vašich spoluobčanů.  

Přichystání této akce nám dalo zabrat, jelikož 

na Stadionu není ani elektřina ani voda, proto 

jsme byli rádi, že nás přišlo podpořit zhruba 

200 návštěvníků a přálo nám i počasí. 

Za pořadatele a účastníky - kapela Banditon - 

můžu říct, že jsme byli s akcí spokojeni. 

Zároveň jsem ráda, že jsem slyšela samé 

pozitivní ohlasy a proto doufáme, že příště 

nás opět podpoříte, protože bychom tradici 

na stadionu v konání letních nocí rádi 

obnovili a udrželi. 

Za pořadatele vám děkujeme a těšíme se 

na vás příští rok 

O termínu příštího ročníku vás bude 

informovat co nejdříve  

S pozdravem, 

_____________ 

Jana Hanáková 
 

__________________________________________________________________________________ 

Zveme na setkání o našich polních a lesních cestách 

Cesty spojují lidi, obce, města. Kolem 

Boleradic bylo mnoho cest, které mířily 

do polí, do lesa nebo i oklikou do jiné obce. 

Všichni známe cesty například do Horních 

Bojanovic, které jsou často kvůli své 

spletitosti předmětem sporů, kudy je to 

rychlejší. Další zajímavá cesta vede například 

do Klobouk. 

Bohužel kvalita cest, jak lesních, tak polních, 

se stala skoro nevhodnou pro pěší. Stačí, aby 

zapršelo, a cesty do polí a lesů jsou pro 

našince bez outdoorového vybavení 

uzavřeny. Některé cesty z Boleradic do lesů 

končí za posledním domem ve vesnici a dále 

je rozoráno. Určitě si sami vzpomenete 

na některé cesty, co jste měli rádi a co zkrátka 

a dobře zmizely.  

Na této myšlence bychom rádi založili 

spolek, sdružení nebo zájmovou skupinu, 

která by se pokusila některé zaniklé cesty 

alespoň zčásti obnovit tak, aby byly vhodné 

k procházce, sportování, vycházce do lesa 

a třeba i k propojení s turistickými stezkami 

v okolí. Nabízí se možnost vysázet stromy, 

vybudovat zákoutí s lavičkami a realizovat 

další nápady, které povedou k většímu 

propojení okolní krajiny s našimi životy. 

Dobré příklady úspěšných snah takových 

spolků můžeme najít například v Mnichově 

Hradišti, Přerově nebo Chorušicích. 

O cestách pohovoříme na úvodní veřejné 

schůzce 22. 10. 2020 od 18:00 v Kavárně 

u Palánů, kam bychom vás rádi pozvali. 

Třeba se z tohoto posezení vyvine první 

setkání společenství přátel, co mají chuť 

s našimi zaniklými cestami něco udělat. 

Přijďte se podívat a poslechnout si pár 

zajímavostí, které se budou týkat 

boleradických cest. 

 

 

________________ 

za organizační tým  

Radim Koráb 
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Létáme pro Vás 2020 

Letošní rok vejde do historie mnoha 

prvenstvími. A pro Letecko-modelářský klub 

Boleradice rovněž. Je to poprvé, kdy letecký 

den měl hned tři termíny. Pravidelný 

červnový jsme museli zrušit, jelikož situace 

nebyla úplně čitelná. Jakmile se  

o prázdninách situace uklidnila, bylo 

okamžitě rozhodnuto o náhradním termínu. 

Ani ve snu by nás nenapadlo, že budeme  

i náhradní termín ještě jednou přesouvat, 

tentokrát z důvodu počasí. Ale když člověk 

věnuje něčemu tolik času a úsilí, chce se 

podělit i s ostatními.  

Do třetice nám byla příroda nakloněna. I když 

větru bylo lehce nad limit, modeláři i piloti 

letadel se s podmínkami zhostili na výbornou. 

Je pravda, že program se upravoval do 

posledních minut před zahájením akce. 

Nemoc si nevybírá.  Nakonec celý letecký 

den odlétali, až na drobné výjimky, členové  

LMK Boleradice. 

S další letovou ukázkou se blýsknul 

pravidelný účastník Boris Lenert. Letos to 

nebyli výsadkáři, ale akrobacie dnes již  

s historickým strojem Zlin Z326 za 

doprovodu letadel EV 97 Eurostar z letiště 

AirConFly Miroslav. 

Největší neznámou bylo vystoupení repliky 

letounu Messerschmitt BF109. Pár dnů před 

plánovanou show jsme ještě řešili, zda se 

podaří přelet z Ostravy do Boleradic před 

koncem leteckého dne.  Ve stejný den totiž 

létal tento stroj na dnech NATO. Asi jsme 

přece jen svou vytrvalostí osud naklonili na 

svoji stranu a vystoupení Pavla Kouřila se 

stalo zlatým hřebem leteckého dne. 

Už teď plánujeme ročník 2021 v červnovém 

termínu a věřte, že se máte na co těšit.  

_________________ 

za LMK Boleradice  

Libor Stehlík 

__________________________________________________________________________________ 

Mistrovství ČR v kategorii F2D a soutěž „O pohár starosty městyse 

Boleradice‘‘ 

Tak jako se mnoho různých akcí muselo 

vypořádat s nově nastalou situací, tak se  

i soutěže v modelářských kategoriích musely 

přizpůsobit. O to víc jsme rádi, že se alespoň 

Mistrovství České republiky v kategorii F2D 

„COMBAT“ podařilo uspořádat na letišti  

v Boleradicích, jak bylo plánováno. Co se 

týče druhé soutěže – „O pohár starosty 

městyse Boleradice“, ta měla sice proběhnout 

již na jaře, ale bohužel zavedená opatření nám 

překazila plány. Proto jsme se rozhodli 

uspořádat obě soutěže během jednoho dne. A 

jelikož se s podobnou situací potýkají i za 

hranicemi, otevřeli jsme zmiňovanou soutěž i 

pro zahraniční závodníky. Už týdny před 

plánovaným termínem bylo jasné, že 

podmínky pro startovní pole budou velice 

kvalitní. Přihlášeno bylo šestnáct závodníků 

ze čtyř zemí. Mimo domácí závodníky i 

zástupci Rakouska, Německa a Slovenska. 

Vzhledem ke zpřísnění vstupu na naše území 

se ale slovenští závodníci nakonec zúčastnit 

nemohli. Za Českou republiku se však 

zúčastnili všichni závodníci, kteří nás budou 

reprezentovat na Mistrovství světa v roce 

2021 v Polsku. 

MČR F2D 2020 Boleradice – pořadí: 

1.  Pavel Kučera 

2.  Martin Zahálka 

3.  Martin Ráliš 

Jsme rádi, že poháry pro vítěze předal osobně 

starosta městyse Boleradice Antonín 

Vejvančický. Všem, kteří se podíleli na 

organizaci a podpoře, děkujeme.
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Autentikfest Boleradice 2020 

Již po páté letos v srpnu hostil jedinečný areál 

vinných sklepů v Tihleni mezinárodní 

festival naturálních vín Autentikfest 2020.  

Jako organizátoři festivalu se každoročně 

snažíme do Boleradic dostat stejně smýšlející 

a dobré vinaře nejen z Moravy a Čech, 

ale i z okolních „vinařských“ zemí. 

Na letošní ročník festivalu přijalo pozvání 21 

vinařství a byli mezi nimi zastoupeni i vinaři 

z Rakouska, Maďarska a Slovenska.  

Akci tentokrát navštívilo přes 500 

návštěvníků, kteří mohli ochutnat nejen vína 

ze zajímavých vinařských lokalit, 

ale i nápadité občerstvení od maďarského 

řezníka nebo ze známé restaurace Kohout 

na víně.    

_________ 

Petr Koráb

 

__________________________________________________________________________________ 

Slavnost vinobraní 

Pro letošní rok jsme se rozhodli o pokus 

obnovy tradičního vinobraní v podobě, jakou 

u nás mělo po mnoho let v minulosti. 

V posledních letech byla tato tradice, která 

spojovala úsilí hned několika spolků 

aktivních v obci, přerušena a nahrazena 

akcemi menšího rozsahu, např. Vinařským 

večerem v Tihelni. Pro letošní rok převzala 

záštitu nad obnovenou slavností se souhlasem 

zastupitelů sama obec, dojednána byla 

spolupráce se spolky a dne 5. září 2020 jsme 

se v hojném počtu sešli na návsi před úřadem. 

Proběhl průvod obcí ozdobený účastí 

vlajkonoše nesoucího obecní prapor na koni, 

dalších koňských spřežení, historických 

kostýmů i tradičních krojů. V průvodu nás 

doprovázela “po hudecky” cimbálová muzika 

Vonica. Po průvodu proběhlo na zaplněné 

návsi tradiční zarážení hory v podání 

Divadelního spolku bratří Mrštíků Boleradice 

a následovala zábava u cimbálu. K dobré 

náladě určitě přispěla nejen degustace vín 

boleradských vinařů, ale též výčep a vonící 

udírna našich hasičů. Děti pak řádily 

na skákacím hradě a kluci valili oči 

a prozkoumávali viniční traktor Vinařství 

Šlancar vyzbrojený sadou vinohradnického 

nářadí. Zapomenout nesmíme ani na milou 

výstavku místní organizace Českého 

zahrádkářského svazu, která připravila mimo 

jiné ochutnávku moštů a sušeného ovoce 

v naší zpracovně zeleniny a ovoce. 

Na přípravě a organizaci celé akce se podílely 

desítky našich občanů i přespolních, ať už 

zástupců spolků či jednotlivců. Za nezištnou 

pomoc a spolupráci patří veliký dík zejména 

Vinařskému spolku, Divadelnímu spolku 
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bratří Mrštíků, Sboru dobrovolných hasičů, 

místní organizaci ČZS, Vinařství Šlancar, 

stáji Vojtěcha a Renaty Strakových, Divadlu 

Koráb, ale i mnoha dalším. 

Snad se tato “předpodzimní akce” vydařila. 

I proto doufám, že se obnovená tradice podaří 

udržet a třeba též vylepšit i v letech 

budoucích.  

__________________ 

Antonín Vejvančický 

starosta

 

__________________________________________________________________________________ 

Zase volby! 

Sotva jsme si oddechli po první vlně covidu, 

už tady máme druhou a do toho ještě krajské 

volby! Tedy správně - volby do zastupitelstev 

krajů. V našem případě do zastupitelstva 

jihomoravského kraje. Spousta lidí to ani 

nevnímá, jiné to nezajímá. Ačkoliv by mělo! 

Právě krajské zastupitelstvo rozhoduje o celé 

řadě věcí, které se dotýkají každého z nás - o 

krajském zdravotnictví, školství, dopravě, 

sociálních službách, sportu a kultuře v našem 

kraji, životním prostředí a projektech v této 

oblasti, o rozpočtu kraje (tedy o penězích nás 

všech!), o dotacích do tzv. infrastruktury (nás 

v Boleradicích určitě bude zajímat podpora 

čističek odpadních vod) atd. 

Málokdo ví, že kraje mají také tzv. 

zákonodárnou iniciativu. Mohou Poslanecké 

sněmovně podávat návrhy na znění zákonů, 

jejich úpravy, novely, změny atd. 

I to jsou důvody, proč by nás právě tyto volby 

měly zajímat. A zajímat by nás mělo i to, kdo 

se o místa v krajském zastupitelstvu uchází, 

kdo usiluje o funkce krajských radních či 

dokonce o post hejtmana. Vždyť to budeme 

(či můžeme být) právě my, kdo tyto lidi do 

těchto funkcí na příští čtyři roky posadíme! 

Abychom našim občanům umožnili alespoň 

částečnou orientaci, pozvali jsme k nám 

do Boleradic  jednoho z uchazečů 

o hejtmanské křeslo - pana Jana Grolicha na 

veřejnou besedu. Ta proběhla ve středu 

16. září v divadle. Ti z občanů, kteří přišli, 

měli příležitost poznat pozoruhodného, 

mladého a vzdělaného člověka 

(mj. úspěšného starostu obce Velatice) 

a položit mu otázky, týkající se jeho představ 

o fungování a řízení kraje. Beseda, plánovaná 

původně na hodinu se protáhla skoro 

na dvojnásobek. Bylo to velmi příjemné 

setkání. 

A ještě jedna drobnost: na kandidátce 

do krajského zastupitelstva bude po dlouhé 

době i jeden z našich občanů a člen 

zastupitelstva městyse. Nestálo by za úvahu 

mít v krajském zastupitelském orgánu svého 

člověka a získávat jeho prostřednictvím 

důležité informace " z první ruky"? Máme 

vyzkoušeno, že to může být pro obec 

značným přínosem. 

 

_________ 

Jan Koráb  

________________________________________________________ 

Naši na vandru: Jamaj v zemi galského kohouta 

Milí čtenáři, pokud to bude možné, pak 

bychom Vám v několika následujících 

číslech Polehradu rádi zprostředkovali 

zážitky a zkušenosti boleračáků, kteří 

na dlouhý čas zakotvili v daleké cizině. Jako 

prvního bychom rádi na našich stránkách 

uvedli a představili pana Jiřího „Jamaja” 

Stehlíka, který je i přes svůj poměrně mladý 
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věk nesporně jakýmsi nestorem boleradských 

světoběžníků. Na spočtení zemí, které pan 

Stehlík procestoval, by nám ruce a nohy 

nestačily a museli bychom si najmout snad 

stonožku či chobotnici. Ovšem zdá se, že 

i tento náš kamarád s přibývajícími léty hledá 

na zeměkouli místo, kde by natrvalo 

zakotvil… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Juro, na různých místech v zahraničí jsi 

strávil, dá se říct, už skoro větší část svého 

života. Nakonec jsi se (alespoň pro tento 

okamžik) rozhodl zakotvit i se svojí 

rodinou v jihozápadní (?) Francii. Co bylo 

tím hlavním důvodem či lákadlem, které 

Tě donutilo vracet se se svojí ženou právě 

sem? 

Díky Tondo za kompliment a pobavení: 

nestor a mladý věk :-D Ano žijeme 

v jihozápadní Francii, jak jsi správně napsal. 

Nebyla to ú plně náhoda, že jsme zakotvili 

právě tady. Se ženou jsme se potkali v roce 

2007 ve španělské Pamploně, kde studovala 

francouzštinu na tamní universitě. Po dvou 

letech ve Španělsku měla v hlavě, jak se říká 

guláš (franc. a španělština jsou si dost 

podobné) a tak jsme se rozhodli přestěhovat 

se do této oblasti. Já tehdy neuměl 

francouzsky ani slovo. Bydleli jsme přímo 

na hranici a já jezdil do Španělska za prací. 

V roce 2011 jsme odjeli “na rok” na Nový 

Zéland. Vrátili jsme se o 3,5 roku později. 

Nakonec jsme procestovali celou jihozápadní 

Asii. No a s přibývajícím věkem a touhou 

po vlastní rodině a bydlení jsme se začali 

poohlížet, kde bychom nakonec zakotvili. 

Tady se nám moc líbilo. Jednou z mnoha 

podmínek byla relativní blízkost do Česka, 

k rodičům, rodinám. 

Kde přesně s rodinou žijete, ve městě či na 

venkově? Jaké podnebí a klima v oblasti 

panuje? 

Žijeme v Saint Pierre d´Irube, to je v podstatě 

vesnice. Je to hned vedle Bayonne. To už je 

se svými 50 tisíci obyvateli na místní poměry 

středně velké město. Do Španělska to máme 

necelých 25 kilometrů a k moři ani ne 

5 kilometrů. Jinak absence dalších větších 

měst dělá z této oblasti docela klidnou část. 

Do Bordeaux je to asi 2 hodiny jízdy 

po kvalitní dálnici. 

Klima je tu mírné, s velkou vlhkostí a v zimě 

teploty nepadají pod nulu téměř nikdy. 

V zimě je běžné, že tu téměř 2 měsíce v kuse 
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prší. Je to díky blízkosti moře a Pyrenejí, 

které nám vyrůstají doslova za humny. 

Vím, že jsi fanouškem radovánek, pro 

jejichž pěstování nepostačí vlnobití 

boleradského rybníka či mušovských 

jezer, nýbrž je pro ně třeba moře. Mám 

na mysli zejména surfování. Pěstuješ 

pořád tento sport? 

To byl jeden z velkých důvodů přestěhování 

se do této oblasti. Oba máme moře rádi 

a momentálně je těžké si představit život 

bez něj. Surf je můj velký koníček. Zároveň, 

jak už jsem řekl, to máme blízko do Pyrenejí, 

pořád je co objevovat a kam chodit. Pyreneje 

sice nejsou Alpy, ale i tak mají zimě sněhu 

dost. Snowboard je naše další velká záliba. 

V tomto ohledu jsme našli ideální místo 

k životu. 

Co bys řekl čtenářům Polehradu 

k mentalitě Francouzů v lokalitě, ve které 

žiješ? Jaké jsou největší rozdíly 

a odlišnosti, které všímavý našinec 

zaregistruje v chování typického 

Moraváka a typického obyvatele regionu, 

ve kterém žiješ? Pokud se vůbec něco 

takového dá typizovat… 

Administrativní oblast kam patříme, Nové 

Akvitánsko má rozlohu asi jako Morava 

a Slezko a populaci přes 3 miliony. Lepší by 

asi bylo říct, že žijeme v Baskicku, což je 

z dnešního pohledu historický a kulturní 

region na samém jihu Akvitánska. Baskové 

jsou dle mého pohledu hodně podobní 

Moravákům. Rádi pijí a také chválí svoje 

víno a jídlo. Jsou tvrdohlaví a nedají dopustit 

na svůj kraj. Je tady opravdu bezpečno, pravý 

opak toho čím jsou známa francouzská 

velkoměsta jako Paříž, Lyon nebo Marseille. 

Společné s Francouzi pak mají to, že jsou 

sebevědomí a patřičně hrdí na vše co je jejich, 

až se našinec kolikrát diví kde se to v nich 

bere. Zajímavostí také je, že vše co je 

na východ od Francie považují za východní 

Evropu, a v tom co je dál za Německem už 

mají pěkný zmatek. Česko obvykle řadí 

někam na Balkán a neví o nás téměř nic. Další 

typický znak života ve Francii je zdejší 

administrativa, která je nesmírně 

komplikovaná a spletitá (slušně řečeno). 

Na úřadech všechno hrozně dlouho trvá 

a mnohdy vás odkazují z jednoho místa 

na druhé a zase zpět. Ideální je vědět kam jít 

a co chcete a na tom si trvat. Několikrát 

se nám stalo že nás daný úředník odmítl s tím, 

že něco nejde, ale když jsme si trvali na svém, 

najednou to šlo. Aby tady našinec mohl žít 

a nezbláznil se z toho, musí to přijmout 

a naučit se s tím žít. Stejnou zkušenost máme 

i ze Španělska, tam jsou na tom však ještě 

o něco “lépe”. Zároveň to ale jsou usměvaví 

lidé, kteří si s ničím nedělají moc starostí 

a tak je tady život docela příjemný. 

Jazykovou bariérou asi vzhledem 

k dlouhému pobytu na různých místech 

světa netrpíš, přesto se zeptám, jak je 

obtížné adaptovat se v cizině v různých 

zaměstnáních, které nepochybně používají 

vlastní speciální terminologie, v běžném 

jazyce neužívané? 

Francie je jedna ze zemí, kde člověk nemá 

téměř šanci se uchytit bez dobré znalosti 

jazyka. Francouzi jsou notoričtí svou 

neznalostí cizích jazyků, což hlavně 

ze začátku moc nepomáhá, na druhou stranu 

Vás to donutí se snažit mluvit a zbavit se 

ostychu. Pokud jde o zaměstnání, to byl 

opravdový oříšek. Stejně jako u nás, i tady 

tesaři používají téměř na všechno slang 

a vlastní výrazy, které se v žádné knížce 

nedočteme. 

Vím, že při svém posledním delším pobytu 

„doma“ v Boleradicích jsi strávil nějaký 

čas „v učení“ u boleradských tesařů. 

Podařilo se Ti ve Francii najít uplatnění 

ve dřevařině, anebo ses uchytil v jiném 

oboru? 

To byl můj cíl a jedna z podmínek toho že 

tady zůstaneme – najít si normální práci, 
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pokud možno v oboru.  Momentálně jsem 

zaměstnaný u firmy, jež provádí převážně 

renovace střech. V budoucnu bych se chtěl 

poohlídnou po něčem, kde bych líp využil 

zkušenosti získané prací s boleradskými 

řemeslníky. 

Jaké jsou obecně podmínky pracovníků 

ve Francii, z Tvojí zkušenosti? Hodnotil 

bys je jako lepší nebo horší než u nás? Vím, 

že historicky je v této zemi poměrně 

významná síla různých odborů chránících 

zájmy zaměstnanců, a s tím také 

související chuť k protestům a stávkám 

všeho druhu… 

Všeobecně pracovní podmínky jsou zde 

dobré. V regionu není o práci nouze. Můj 

pracovní týden má 35 hodin, což je obvyklé 

pro pracovníky ve stavebnictví. I tady je 

chleba o dvou kůrkách a člověk se musí 

snažit, aby ukázal co v něm je. O to víc to 

platí, pokud jste cizinec. 

Na druhou stranu z Francie se za poslední 

dekádu stala velmi drahá země, především 

pro pracující střední třídu, což v globále vedlo 

k protestům tzv. hnutí žlutých vest. I tohle 

bylo zastaveno koronakrizí, tak ještě 

uvidíme, jak to bude v budoucnu 

pokračovat… 

Ve Francii se Ti narodil první syn, k čemuž 

samozřejmě gratulujeme a celé Tvé rodině 

přejeme hodně zdraví. Bylo to v době 

největšího zmatku kolem epidemie 

koronaviru. Znamenalo to pro Vás nějaké 

významnější komplikace? Jaká je vůbec 

zkušenost Tvojí rodiny s francouzským 

zdravotním systémem? 

Na konci března se nám narodil Samuel. Bylo 

to uprostřed karantény, která paralyzovala 

celou Francii téměř na 2 měsíce. Nic 

nefungovalo, vše bylo zavřené a zrušené, 

zákaz vycházení atd. Zároveň jsme měli 

velké štěstí v tom, že Samuel se narodil 

poslední den, kdy bylo možné být u porodu. 

Nejtěžší to asi bylo pro mou ženu, těsně před 

a po porodu.  V tom všem zmatku se jaksi 

zapomnělo, že děti se budou rodit korona 

nekorona. Co vím, situace byla stejná 

i v Česku. 

Našem regionu se první vlna téměř vyhnula. 

Do místních nemocnic vozili pacienty 

z východní Francie, aby odlehčili tamním 

nemocnicím a zdejší kapacity nebyly ani 

zdaleka naplněné. Proto mě docela udivilo, 

jak se v českých médiích, které dost sleduji, 

pravidelně objevovaly zprávy o tom, jak 

francouzské zdravotnictví kolabuje. Nic 

takového se tu opravdu nedělo… 

Jinak francouzský zdravotnický systém je 

na velice dobré úrovni. Základní zdravotní 

pojištění hradí téměř vše, ale i tak si člověk 

musí platit soukromé připojištění např. kvůli 

zubaři, nebo dalším doplňkovým službám. 

V tomhle bych určitě vyzvedl český 

zdravotnický systém. 

Jakožto člověk uvyklý pestrému 

mikrokosmu vlastního dvorku, 

pro kterého jakákoliv cesta mimo katastr 

Boleradic znamená výlet do chladných 

a neznámých galaxií, se musím zeptat: 

Nestýská se Ti někdy po našich kopečcích 

a mezích, po zaprášených cestách 

a stinných lesích? 

Po rodné vísce a jejím okolí se mi 

samozřejmě stýská, to bych nebyl 

boleradčák, že? Mám tam rodiče a spousty 

kamarádů.  Proto se do Boleradic, hlavně 

z jara a na podzim vždycky rád vracím. 

Zdravím všechny známé a kamarády 

z Boleradic. 

Jiří Stehlík 

Děkuji zdvořile.  

__________________________ 

rozhovor vedl korespondenčně  

Antonín Vejvančický 

starosta 
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Základní a mateřská škola 

Mateřská škola 

Zprávičky z naší školičky 

Letní prázdniny skončily a školka opět ožila. 

V letošním školním roce jsme přivítali 

9 nových malých Berušek. Na 35 dětí, které 

byly rozděleny do dvou tříd Berušek 

a Včeliček, se těšily paní učitelky Věrka 

Málková a Denisa Laziová - Berušky, Renata 

Stehlíková s Bc. Petrou Appeltauerovou – 

Včeličky.  

Malým dětem sice při příchodu slzička 

ukápne, ale při hře brzy zapomenou, že se jim 

stýská. I v tomto školním roce děti čeká 

pestrý program, který pro ně paní učitelky 

připravují. V měsíci září navštívíme Výstavu 

ovoce, zeleniny a květin ČZS Boleradice, 

na kterou děti přispějí svým výtvorem, 

přijede za námi divadlo s pohádkou Červená 

Karkulka. Měsíc září se překulí do října 

a předškoláci se pomalu budou připravovat 

na školu v edukačně stimulačních skupinkách 

pod vedením paní učitelky Věry Málkové. 

Tím ovšem naše pestrá nabídka nekončí a děti 

čeká spousta překvapení. Všechny naše 

aktivity můžete vidět na webových stránkách 

školy: www.skolaboleradice.cz 

Děkujeme rodičům za spolupráci a pochopení 

pro naše hygienická opatření a všem přejeme 

pohodový školní rok 2020/2021. 

 

____________________ 

za kolektiv učitelek MŠ  

Petra Appeltauerová 

 

___________________________________________________________________________ 

Základní škola 

A jak začíná nový školní rok 2020/2021? 

Zatímco školáci odpočívali a užívali si 

radovánek letních prázdnin, ve škole se pilně 

pracovalo. Během měsíce července byla 

vyměněna na chodbě v prvním patře školy 

stará dlažba za novou, vyměnili jsme starý 

koberec ve školní družině a položili nové 

lino, zrušili jsme nefunkční pódium v tvořivé 

učebně a zařídili z ní kompletně novou třídu 

pro druháčky. Mistr malíř měl spoustu práce 

s vymalováním těchto prostor, natíráním 

radiátorů a soklů na chodbě. Všude ve škole 

probíhal generální úklid. Podařilo se nám 

vyklidit nepotřebné věci, které už dávno 

dosloužily, a vytvořili jsme si tak pěkné 

prostředí v kabinetech a ve třídách. 

Poděkování patří panu starostovi 

A. Vejvančickému za zprostředkování 

pracovníků z obce, kteří nám s vyklízením 

a odvozem starých věcí ochotně pomáhali. 

Za nadstandartní pracovní tempo děkuji 

i provozním zaměstnancům paní Jitce 

Nádeníčkové a paní Kristíně Pavlicové, panu 

školníkovi Pavlu Omastovi. Poděkování patří 

i rodinným příslušníkům zaměstnanců školy, 

kteří přiložili ruku k dílu a pomohli 

s opravami v rámci sponzoringu školy. 

Za administrativní přípravu školního roku 

děkuji sekretářce školy a vedoucí školního 

stravování p. Jaroslavě Strakové. Vždyť co 

potěší každého nejvíce, než se po pilné práci 

dobře a chutně najíst. 

Teď jsou prázdniny za námi, čas krásných, 

bezstarostných dní se přiblížil ke svému 

konci a my opět začínáme nový školní rok 

a pevně věříme, že nám bude štěstí přát 

a budeme se učit plynule až do června. S čím 

větší chutí a radostí začneme, tím lépe se nám 

bude práce dařit. Zkusme tedy všichni 
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v letošním školním roce začít alespoň 

s kladným očekáváním. Buďme pozitivní 

a dobré výsledky se jistě dostaví. Je totiž jen 

na nás samotných – na všech dohromady, 

jaké prostředí si ve škole vybudujeme a jak se 

nám v ní bude líbit. 

Obsadit nový školní rok byl celkem "oříšek", 

neboť p. uč. Kamila Vašinová v současné 

době do školy nenastoupí. Podařilo se nám 

však zajistit do 2. ročníku 11 hodin pro 

dalšího pedagogického pracovníka, což nám 

umožnilo ve 2. a 3. ročníku rozdělit výuku 

v hlavních předmětech. Druháčci se tedy učí 

českému jazyku a matematice v počtu 8 žáků 

- z toho máme největší radost, neboť v celé 

této třídě je 20 žáků, a to je dost. 

Ve 2. ročníku bude vyučovat ČJ a M p. uč. 

Jana Petrášová Nerudová. Školní rok jsme 

chtěli zahájit 1. září shromážděním všech 

žáků, rodičů a prarodičů před školou. 

Bohužel nám počasí nepřálo, lilo jako 

z konve, tak jsme se sešli první den 

v tělocvičně pouze s rodiči prvňáčků. Pro ně 

je tento první krok do života obzvláště 

významný. Není vždy snadné se zařadit 

do kolektivu dětí a zvyknout si na školní 

režim a povinnosti. Nejtěžší je pro malé 

žáčky udržet nožičky, které by stále chtěly 

běhat, v klidu. Toto všechno musí děti 

zvládnout a přitom se učit spoustu nových 

věcí. 1. třídu s počtem 7 žáků bude vyučovat 

nově nastupující p. uč. Helena Rudolfová, 

asistentkou pedagoga v této třídě bude 

p. Blanka Riedlová. V 1. ročníku budeme 

hlavní předměty ČJ, M a PRV vyučovat 

samostatně. Třídní učitelkou 2. a 3. ročníku 

bude p. uč. Michaela Vedrová. Ostatní 

předměty spojíme se 3. ročníkem. Ve 

3. ročníku bude učit ČJ a M p. uč. Michaela 

Vedrová, jako asistent zde bude pracovat 

p. Petr Chalupný. Ve spojeném 4. a 5. ročníku 

s počtem žáků 12 bude třídní učitelkou p. 

uč. Miroslava Fišerová a zároveň bude učit 

ČJ. Matematiku zde bude učit p. uč. Helena 

Rudolfová, asistentkou pedagoga bude 

p. Miroslava Vavriková. Všechny AJ bude 

učit p. uč. Michaela Vedrová, PRV, PŘ a VL, 

VV, Pč p. uč. Hana Vajbarová, Ve školní 

družině se těší na děti vychovatelé p. Hana 

Vajbarová a p. Petr Chalupný. Kromě učení 

nás čeká ve škole i spoustu radosti a zábavy. 

V rámci projektu Šablony II nabídneme 

žákům aktivity ve formě zájmových kroužků 

jako je klub zábavné logiky a deskových her, 

čtenářský klub a 3 hodiny tělesné výchovy 

navíc v rámci projektu Sportuj ve škole. 

Všem žákům přejeme úspěšný nový školní 

rok plný radosti z nových poznatků 

a dovedností a jejich rodičům hodně 

pochopení a trpělivosti se svými školáčky, 

obzvláště po tak dlouhých prázdninách, jaké 

měli v loňském školním roce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

Miroslava Fišerová 

ředitelka školy 
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Spolky 

Vinařský spolek Boleradice 

Na únorové valné hromadě našeho spolku 

jsme se začali organizačně připravovat již 

tradiční Velikonoční výstavu vín, ale vládní 

opatření přijatá v souvislosti s výskytem 

koronaviru, nám tento záměr neumožnila 

uskutečnit. Jelikož ze stejného důvodu od 

záměru organizovat tradiční Jánské hody 

upustila i boleradická mládež, rozhodli 

se členové vinařského spolku, na mimo řádné 

valné hromadě, že pokud to zmírnění 

vládních opatření dovolí, uspořádají na konci 

června „Svatojánský košt“. Záměr byl určený 

především pro občany Boleradic, aby se 

v „hodovém“ termínu mohli setkat a pobavit, 

a to nejen ti, co mají rádi víno. 

Pochopení tento záměr sice nenašel u všech 

našich občanů, ale ti, kteří přišli, doufám 

nelitovali. Více jak 350 vzorků vín vysoké 

kvality, byla určitě důstojná „náhrada“ 

Velikonoční výstavy. K poslechu a těm 

„odvážnějším“ i k tanci hrála Sklepanka 

a někteří zpěváci pokračovali ve své produkci 

dlouho po půlnoci, kdy už muzikanti dávno 

sbalili svoje nástroje. 

Akce se aktivně zúčastnili i naši rybáři, kteří 

návštěvníky koštu nasytili výbornými 

grilovanými makrelami. Děti měli možnost 

zábavy na tradičních kolotočích a jiných 

atrakcích a všichni pak mohli konečné 

po dlouhé době společně posedět 

a povykládat. 

Jelikož jsme nechtěli vstupným klást 

překážku v účasti těm, kdo nepřišli přímo 

koštovat, ale chtěli se akce zúčastnit, nevíme 

kolik se nás „na place“ přesně sešlo. Víme 

ovšem, že degustačních skleniček se prodalo 

bezmála 200, což dle odhadu „odborníků“ 

napovídá, že mohlo být až 2x tolik účastníků. 

Podle ohlasů zúčastněných se Svatojánský 

košt líbil a my jsme za to rádi. 

Začátkem září se náš vinařský spolek podílel, 

společně s městysem a dalšími spolky, 

na zajištění a organizaci vinobraní. Zde jsme 

účastníkům akce nalévali pouze vína 

z produkce našich členů. O tom, že vína byla 

na velmi dobré úrovni svědčí fakt, 

že se prodalo opět téměř 200 degustačních 

skleniček a vypilo se přibližně 150 lahví 

prezentovaných vín. 

Doufáme, že se situace v souvislosti 

s koronavirem nebude zhoršovat a budeme se 

moci setkat s milovníky vína na Štěpánském 

koštu. 

________________________________________ 

za výkonný výbor Vinařského spolku Boleradice 

 Libor Hřib 
 

__________________________________________________________________________________ 

Zprávy z knihovny 

S příchodem podzimu bude určitě více času 

sáhnout po dobré knize. Všem zájemcům 

bych ráda připomněla půjčovní dobu v naší 

knihovně v příštích měsících: září + říjen 

pondělí 17:30-19:30, listopad + prosinec 

16:30-18:30. Pátky stále od 17 do 18 hodin. 

Roční poplatek činí stále 50,- Kč pro dospělé 

a 25,- Kč pro děti a studenty. 

V měsíci srpnu proběhla v knihovně revize, 

při které jsme vyřadili staré, nečtené a velmi 

opotřebované knihy. Máme tedy místo pro 

nové tituly. V letošním roce jsme nakoupili 
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již 52 nových knih a další nakoupíme v říjnu. 

Ráda bych také poděkovala dárcům, kteří 

knihovně věnovali řadu krásných nových 

knih, které byly zařazeny do našeho fondu. 

Vzhledem k současným cenám knih si této 

pomoci velmi vážím. 

Již v minulých vydáních Polehradu jsem 

nabízela možnost donášky knih do domu. 

Připomínám tedy znovu tuto službu, která je 

určena hlavně pro starší nebo nemocné 

občany, kteří do knihovny nemohou dojít. 

Vaše požadavky stačí napsat e-mailem 

na knihovna.boleradice@seznam.cz, nebo 

nahlásit telefonicky na 736 778 196. Knihy 

vybereme dle Vašich zájmů a doručíme.  

Stále je k dispozici také meziknihovní 

výpůjční služba pro tituly, které v naší 

knihovně nemáme. Najdeme hledané knihy 

v jiných knihovnách a vypůjčíme je pro Vás. 

Ve spolupráci s rodinou pana Jana Horáka 

a členy Techsportu jsme do naší knihovny 

nainstalovali „Koutek pana Horáka“, který 

k naší knihovně neodmyslitelně patřil. Jedná 

se o jeho osobní věci, se kterými pracoval 

každý den. Rádi bychom k těmto také přidali 

sbírku knih a publikací, které napsal, nebo 

na kterých spolupracoval. Tyto budou 

následně k dispozici našim čtenářům a budou 

nám připomínat jeho rozsáhlé znalosti 

z oboru historie a našeho regionu. 

Přeji Vám krásné podzimní dny, prožité 

ve zdraví a … s krásnou knihou! 

Těším se na shledanou v knihovně. 

___________ 

Dana Veselá 

knihovnice 

 

 

 

KNIHOVNA OZNAMUJE 

V loňské roce, při oslavách 100. výročí republiky, byla v sále vystavena indikační skice - kopie 

staré mapy Boleradic z roku 1827, se seznamem majitelů všech čísel popisných v té době. 

Originál této mapy je uložen v MZA v Brně. Na naši žádost nám pracovníci MZA mapu 

mimořádně ofotili.  

Kdo neměl možnost, si mapu prohlédnou, může navštívit naši knihovnu, kde bude mapa stále 

k dispozici. 

Také zde budou k prohlédnutí i výpisy z matriky, které zpracoval pod názvem BOLERADICKÉ 

CHALOUPKY pan Petr Mrkva. Jedná se o asi desetiletý úsek ze života boleradických občanů, 

z doby před dvěma sty lety. Najdete tu, kdo se v které chaloupce narodil, oženil nebo zemřel. 

I tahle složka bude v knihovně stále k dispozici, ale nebude možnost půjčit si ji domů. 

______________ 

Marta Korábová 
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OS Nedánov - Letní dětský tábor 

 - SOS ZTROZKOTANEC - 

Letošní dětský tábor jsme uspořádali opravdu 

na poslední chvíli. Vzhledem k nejasné 

situaci byly veškeré jarní přípravné práce 

pozastaveny a vše se rozběhlo, jak se říká až 

za pět minut dvanáct. Ale přesto všechno 

se příprava podařila a mohli jsme tak vyrazit 

vstříc dobrodružství a novým zážitkům.  

Pro letošní rok jsme si nachystali zajímavé 

téma hledání ztroskotance. Poutavý příběh 

a hry nabité dobrodružstvím, kde děti musely 

využít nejen své mrštnosti, ale i šikovných 

rukou a bystrých hlaviček. Před odjezdem na 

tábor našly děti ve svých dopisních 

schránkách psaní od přítele, ve kterém je 

žádal, aby za ním přijely a pomohly ho 

vysvobodit ze zajetí mocného piráta Fostera.  

První den po příjezdu a ubytování bylo 

samozřejmě nutné prozkoumat terén 

a seznámit se s okolím. Sice jsme již na této 

základně byli několikrát, ale potvora brouk 

kůrovec tak zaúřadoval, že z okolních lesů 

krásné Vysočiny zbylo jen pár statečných 

zelených smrků! a zbytek! Obrovská suchá 

pustina… Tedy suchá v době příjezdu moc 

nebyla, protože do nás pršelo a pršelo.  

Nicméně nás to neodradilo. Večer jsme věci 

pověsili uschnout a hned druhý den jsme 

se nadšeně pustili do plnění úkolů a hraní her. 

Za úkol jsme tento den měli nachystat kytici 

pro ducha ostrova, který nám ráno zanechal 

zprávu kde získat část materiálu na stavbu 

lodi, kterou se přeplavíme na tajuplný ostrov. 

Tam se má podle všeho ztroskotanec 

nacházet. Kytice se duchovi zřejmě líbily, 

protože večer nám zanechal první části lodí.  

Třetí den nás zanesl k vodní lávce, kde děti 

měly za úkol dostat se jakýmkoliv způsobem 

na druhou stranu lávky, vylovit potřebné 

zásoby a dostat se s nimi bezpečně zpět. Cesta 

to byla nelehká, lávka byla vratká a všude 

kolem plavali dravé ryby a žraloci. Úkol děti 

zvládly a nikdo dokonce nepřišel ani 

o prstíček. Pár šrámů a odřených končetin 

si tato hra sice vyžádala, ale za tu námahu 

to jistě stálo.  

 

Čtvrtý den jsme se mimo dopolední 

rukodělné výroby misek, vydali strávit 

na rozlehlých vlnách Dalešické přehrady. 

Rychlý poobědový přesun k přehradě jsme 

zvládli parádně a právě připlouvající parník 
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byl zárukou, že nebudeme muset celou trasu 

plavat. Mám takový pocit, že některé děti 

bychom po předchozím dni stráveném 

na žraločí lávce do vody nedostali. Cesta byla 

příjemná a opět zde byly připraveny úkoly. 

Nejtěžší bylo najít cestu pouze podle 

stručných značek a záchytných bodů zpět 

do tábora. I tento úkol jsme nakonec zvládli 

a zpět se s drobnými obtížemi dostali.   

 

Pátý den byl po předchozím dni 

odpočinkový. Tedy alespoň ta denní část. 

Hráli jsme hry, malovali si, drnkali na kytary 

a váleli se. Odpoledne ale přišla další zpráva 

od ducha ostrova. Tentokráte šifrovaná. A tak 

zatímco jsme trávili čas u vody, kde jsme plně 

využili taky našich lodí, pokoušeli jsme 

se rozluštit šifrovanou zprávu. 

 

I to se nám po delší době podařilo a hned bylo 

jasné, že nás čeká perný večer. Ve zprávě 

stálo, že se nás chystají přepadnout piráti a že 

by bylo bezpečnější opustit tábor a počkat 

v okolí, dokud piráti neodplují. Aby to ale 

nebylo tak jednoduché, měli jsme vyslat 

nejstatečnější táborníky, aby se pokusili 

alespoň pár věcí zachránit a pokud by to bylo 

možné, sebrat jim i poklad z lodi. Je jasné, že 

šikovných a statečných táborníků jsme měli 

dostatek a tak piráti nakonec přišli o spoustu 

naloupených věcí. Poté, co piráti odpluli 

neznámo kam, vrátili jsme se do svých stanů, 

uklidili si a konečně se taky vyspali. Další 

den jsme opět obdrželi další části na stavbu 

lodi. 

 

Šestý den na nás čekalo pirátské pexeso. 

Nejdříve jsme se museli vysvléct do plavek 

a potom jsme soutěžili, kdo se dřív oblékne. 

Jakmile byl celý oddíl oblečený, začali jsme 

hledat po okolí poztrácené části pexesa 

psaného pirátskou hantýrkou a naší řečí. 

Když se nám podařilo nalézt všechny části, 

nastal přetěžký úkol poskládat slova 

na pexesu, jak k sobě patří. I tento úkol 

se nám podařilo rozluštit a dostali jsme za něj 

další část materiálu pro stavbu lodi. Večer 

přišel velice rychle, a protože se nám nechtělo 

ještě spát, vzali jsme kytary, rozdělali oheň 

a zpívali, dokud nás únava nepřemohla.  

Předposlední sedmý den byl dopoledne čas 

opustit základnu a podívat se do Pozďatína 

po nějakém suvenýru a taky jestli by se 

nenašla nějaká chuťovka. Kuchaři jsou sice 

esa, ale brambůrky, bonbóny a čokoládu 

prostě nevaří. Vše se podařilo sehnat a tak 

rychle do tábora na oběd.  Po obědě došla 

nová zpráva, piráti se rozhodli vyměnit 

ztroskotance za výkupné. Nedalo se nic dělat 

a po krátké poradě se všichni rozhodli 
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věnovat něco ze svých věcí, aby byl 

ztroskotanec propuštěn. Předání se mělo 

uskutečnit na břehu rozlehlého rybníka. Hned 

jak jsme vybrali plnou truhlu, vydali jsme 

se ke zmíněnému břehu čekat na piráty.  

 

Piráti měli asi objednané i počasí, protože 

sotva jsme vyrazili, strhla se průtrž mračen.  

I přes nepřízeň počasí, se ale podařilo 

ztroskotance vyplatit a dostat jej do bezpečí 

tábora. Ten liják vydržel celou dobu, než 

piráti odpluli. Pak jako když utne a vysvitlo 

slunce. 

 

No, a protože jsme ztroskotance zachránili 

a všechny hry byly dohrány, došlo 

na vyhodnocení celotáborové soutěže. 

Tentokráte nasbíral nejvíce bodů první oddíl 

a tak zaslouženě vyhrál hlavní ceny - parádní 

čelovky. Ale dostal se i na ostatní, každý 

obdržel pořádnou láhev na pití a taky diplom. 

Na oslavu vysvobození ztroskotance jsme 

ještě uspořádali večerní party diskotéku, 

doplněnou divadelní scénkou v podání 

instruktorek, instruktorů a nejstaršího V.I.P. 

oddílu. 

Závěrečný večer se podařil, a i když by 

někteří nejraději pařili až do rána, bylo 

potřeba se taky vyspat na odjezd. Osmý den 

už byl jen ve znamení úklidu, balení 

a odjezdu domů, do náručí rodičů.  

Věřím, že si děti ten táborový týden spolu 

s námi náležitě užily, a že si v této hektické 

době dovezly spoustu příjemných vzpomínek 

a třeba i nových kamarádů.  

Závěrem si dovolím krátké poděkování 

a lehké vyzdvižení táborových pracovníků, 

kteří věnovali spoustu svého volného času 

ve prospěch našich dětí. I přes tuto hektickou 

dobu si myslím, že se vše podařilo zajistit 

a připravit na výbornou.  

První oddíl vedoucí Jitka Zoubková, 

instruktoři Marcel Zoubek, Kamča 

Zoubková, Julie Stehlíková, Bety Dufková.   

Druhý oddíl vedoucí Hanka Lindušková, 

instruktoři Jarka Barková, Barča Straková. 
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Třetí oddíl vedoucí Věrka Málková, 

instruktoři David Dave Hejral, Martin Beny 

Benýšek  

Kuchař a řidič v jedné osobě Radek Polraich 

Peroutka, kuchařky Mirka Peroutková 

a Marťa Hausnerová 

Sporťák Pavel Zoubek a zdravotnice 

nejpovolanější Broňa Žaba Hutáková. 

Všem patří velký dík. 

Na úplný závěr děkuji také Městysu 

Boleradice za dotační podporu, společnosti 

Polyplast a Kubovi Korábovi za zajištění 

nákladní dopravy a spol. BORS, Břeclav 

za poskytnutí autobusu, který máme po celý 

týden k dispozici. 

 

______________ 

za OS Nedánov  

Bohuslav Barek, 

předseda a HVT v jedné osobě 

 

__________________________________________________________________________________ 

OS Nedánov  - akce 

Když sepisuji tyto řádky, chvilku přemýšlím, 

zda vůbec má smysl něco psát 

o připravovaných akcích, když vláda 

a hygienici ve snaze ochránit naše zdraví, 

ukončují anebo nedoporučují jednu akci 

za druhou. Ne, nechci psát žádné kritiky 

na vládu a její rozhodnutí. Pouze drobné 

povzdechnutí, že jsme museli veškeré jarní 

akce a kroužky zrušit a o akcích a aktivitách 

podzimních a zimních, můžeme klidně 

dlouze debatovat. Uspořádat/neuspořádat, 

zrušit/nezrušit? 

Pak jsem si ale řekl, že nejlepší lékař je 

čerstvý vzduch, slunce a smích a snad ty naše 

malé akce, kdy se nás sejde sotva tolik co 

v jednom hypermarketu, nikoho zase tak 

strašně neohrozí. 

Pro letošní podzim a zimu jsme se tedy 

rozhodli uspořádat několik tradičních akcí. 

V měsíci září to bude Létání s draky 

na Nedánově. Tato akce je opravdu již 

tradiční, a pokud vyjde počasí a vy za námi 

s dětmi dorazíte, jistě nebudete litovat. Další 

pravidelně pořádanou akcí je Lampiniáda. 

Účastníci se mohou opět těšit na pohodovou 

vycházku s lampiony a na konci trasy je bude 

tak jako vždy čekat něco na zahřátí, drobná 

svačinka a ohňostroj. Tak to jsou akce 

připravované na podzimní čas.  

Pro zimní měsíce bychom chtěli uspořádat 

Adventní dílnu a Jarmark kde si děti budou 

moci vyrobit drobné dárky, ozdoby a taky 

něco k snědku a pro dospělé prodej 

adventních potřeb a výzdoby.  

No a co by to bylo za zimu bez Mikuláše, 

čerta a andělů. Proto nesmí chybět ani 

Mikulášská diskotéka. Všechny akce, které 

jsem zmínil, bychom rádi uspořádali. Jak to 

nakonec dopadne, se uvidí.  

Jak všichni víme doba je nevyzpytatelná, ale 

pokud to jen trochu půjde, budeme se snažit 

vše připravit a uspořádat. 

______________ 

za OS Nedánov 

Bohuslav Barek
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Divadelní spolek bratří Mrštíků 

Cena Pavla Dostála za přínos českému amatérskému divadlu 

Pořadatelé a spolupořadatelé festivalu 

Jiráskův Hronov zastoupení v jeho 

Festivalovém výboru udělili Divadelnímu 

spolku bratří Mrštíků Boleradice Cenu 

Pavla Dostála jako výraz ocenění 

dlouholeté kontinuální umělecké 

i organizační činnosti, která je přínosem 

pro rozvoj amatérského divadla. 

Získání ceny je pro nás úžasnou poctou, ale 

současně závazkem. Je to obrovské 

poděkování desítkám lidí, kteří se o rozvoj 

ochotnického divadla v Boleradicích 

zasloužili a velice si tohoto ocenění vážíme. 

Na Pavla Dostála, jehož jméno ocenění 

nese, máme osobní vzpomínku – zúčastnil 

se slavnostního otevření zrekonstruované 

budovy orlovny – divadla v roce 2004, 

tehdy jako ministr kultury. 

Cenu převzali zástupci divadelního 

spolku v sobotu 1. srpna 2020 v rámci 

zahájení 90. ročníku Jiráskova Hronova. 

___________________________________________________________________________ 

Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice nositelem nemateriálního statku 

lidové kultury „Ochotnické divadlo v Jihomoravském kraji“ 

Slovácký verbuňk, jízda králů na Slovácku 

nebo technologie výroby modrotisku. To jsou 

unikátní činnosti, které se dostaly na Seznam 

nemateriálních statků tradiční lidové kultury 

Jihomoravského kraje, kterému se někdy také 

přezdívá „malé UNESCO“. Nově k nim 

přibylo i ochotnické divadlo Jihomoravského 

kraje. Je to ocenění divadelní práce současné 

a především minulé, která vytvořila prostředí 

a podmínky pro rozvoj této, v okolním světě 

méně obvyklé činnosti.   

V případě nemateriálního statku lidové 

kultury „Ochotnické divadlo v Jihomo-

ravském kraji“ došlo ke schválení 

v prosinci 2019. 

Zapsání ochotnického divadla do Seznamu 

nemateriálních statků lidové kultury má 

mimořádný význam pro všechny divadelní 

soubory v kraji. Náš divadelní spolek jako 

nositel statku uspořádá v rámci programu 

Noci divadel 21. 11. 2020 odborný seminář 

o významu statku a jeho využití v činnostech 

a podmínkách amatérského divadla 

v Jihomoravském kraji.   

___________________________________________________________________________ 

Postup na národní přehlídku         

Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou 

Na začátku léta se v náhradním termínu náš 

divadelní soubor zúčastnil regionální 

postupové přehlídky Hanácký divadelní máj 

v Němčicích nad Hanou. Za hru O. Daňka 

Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském 

zámku v režii Jiřího Brabce získal inscenační 

tým na přehlídce několik ocenění a postoupil 

na národní přehlídku. V Krakonošově divadle 

ve Vysokém nad Jizerou se představí v 

pondělí 12. října. Před tím uvede hru v 

několika reprízách v našem divadle. Srdečně 

zveme všechny naše občany k návštěvě. 
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Na co se můžeme těšit v nové divadelní sezóně 

Především nám nezbývá než doufat, že 

divadelní sezóna proběhne a neskončí kvůli 

pandemii dříve, než pořádně začala. Máme 

připravený bohatý program, který bude stejně 

pestrý jako v předchozích letech. V rámci 

dvou předplatných uvidíte čtyři představení 

pro děti a pět pro dospělé. Můžete se zúčastnit 

besed s našimi hosty nebo semináře na téma 

Ochrana a rozvoj ochotnického divadla 

v našem kraji a řady představení našeho 

i hostujících souborů. 

Významnými podzimními akcemi nové 

sezóny budou jistě derniéra historické 

komedie Počestné paní aneb Mistr ostrého 

meče, Noc divadel, kde se jistě dobře 

naladíme při Záskoku DS Cimrman 

Revival Sivice.; v adventu naše jeviště opět 

ožije vánoční pohádkovou hrou Duchové 

Vánoc; reprezentační ples divadelního 

spolku, již 27. divadelní bál, tentokrát 

s podtitulem „Jak swingují hollywoodské 

hvězdy“, připravujeme na 6. února 2021. 

V dubnu se můžete těšit na představení 

2. ročníku soutěžní divadelní přehlídky 

Mrštíkovo divadelní jaro. 

Věřím, že vás také budeme moci pozvat 

na premiéru nové inscenace, kterou začínáme 

připravovat a jejíž premiéra by měla být 

na jaře. 

__________________________________________________________________________________ 

Program divadla – podzim 2020  

 

Předprodej předplatného Rodiče s dětmi do divadla od 1. října 2020. 

Předprodej Jarního předplatného 2021 od 1. listopadu 2020. 

 

ZÁŘÍ 

pátek 25.9. 19,30 
Kulhavý mezek aneb Výbuch na 

jičínském zámku 

DS bratří Mrštíků 

Boleradice 

neděle 27.9. 15,00 
Kulhavý mezek aneb Výbuch na 

jičínském zámku 

DS bratří Mrštíků 

Boleradice 

ŘÍJEN 

sobota 3.10. 19,30 

Televarieté 

(náhradní představení Jarního 

předplatného) 

DS AMADIS Brno 

neděle 4.10. 15,00 
O princezně a vysavači (náhradní 

představení dětského předplatného) 

Malé velké divadlo 

Brno          

čtvrtek 8.10. 19,30 
Kulhavý mezek aneb Výbuch na 

jičínském zámku 

DS bratří Mrštíků 

Boleradice 

sobota 24.10. 19,30 Zločin v přístavní krčmě   
DS AMARTUM 

Praha 

neděle 25.10. 15,00 Hrátky s čertem DS Slavkov u Brna 

sobota 31.10. 19,30 

Slaměný klobouk  

(náhradní představení Jarního 

předplatného) 

DS Vojan Libice 
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LISTOPAD 

neděle 8.11. 15,00 
Počestné paní aneb Mistr ostrého meče 

(derniéra) 

DS bratří Mrštíků 

Boleradice 

pátek–neděle 13. – 15. 11 Orelská divadelní přehlídka  

sobota 21.11. Noc divadel  

neděle 22.11. 15,00 
Hurvínkovo dobrodružství (nové 

předplatné Rodiče s dětmi do divadla) 
DS Kroměříž  

pátek 27.11. 19,30 
Komunikace, argumentace, rétorika – 

beseda s ThMgr. Milanem Klapetkem 
 

O srdci a víně 

V pátek 11. září se v divadle uskutečnila 

odložená beseda se světově uznávaným 

kardiochirurgem Prof. Janem Pirkem. I přes 

problematické podmínky byl sál divadla 

zcela zaplněn a diváci určitě odcházeli 

spokojeni. O několik postřehů ze zákulisí 

besedy jsem požádal Jiřího Jandu, který pana 

profesora do Boleradic pozval. 

Jak se stane, že takový vážený host jako 

je prof. Pirk přijede k nám do Boleradic? 

Spolupracuji dlouhá léta s Domem zdraví 

na pořádání chirurgických kongresů a pana 

profesora Pirka jsme pozvali do Hustopečí 

už v roce 2013 a od té doby k nám jezdil 

každý rok. Vzpomínám si, že vloni jsem 

ho poprvé oslovil s prosbou uskutečnit 

besedu také u nás v divadle. Termín jsme 

tehdy domluvili na letošní jaro, ale události 

spojené s koronavirem nám nepřály a tak se 

beseda přesunula až na září. Naštěstí v tomto 

termínu mohla i Jarka Vykoupilová, která 

bravurně moderovala celou besedu a pozvala 

si i hudební doprovod - svou kamarádku 

Petru Boemi. 

V září se do divadla moc nechodí, přesto 

bylo plné… 

Trošku jsem byl na pochybách, zda přijdou 

diváci na takový termín. Přece jen září je u 

nás doba vinobraní, v okolí je spousta dalších 

akcí a také zkušenosti říkají, že divadlo v té 

době bývá poloprázdné. Jak by to vypadalo, 

kdyby host až z Prahy přijel a v sále sedělo 

jen pár skalních příznivců. Koncem srpna v 

rezervaci ale už byla polovina sálu plná a měli 

jsme vyhráno. Myslím, že zásluhu na tom má 

i osobnost moderátorky.  

Budou v divadle další hosté? Budou besedy 

pokračovat? 

K výročí sto let republiky jsme v divadle 

pořádali besedu o legionářích spojenou 

s výstavou, vloni to byla beseda o historii 

budovy orlovny a divadla spojená 

s promítáním videa. Pamětníci si také 

vzpomenou na Jana Přeučila a jeho pořad Pět 

ran do klobouku. Takže odpověď zní: máme 

zkušenosti s jejich pořádáním a bude-li zájem 

u diváků tak proč nepokračovat. Určitě je na 

co navazovat. Letos v listopadu si pozval 

svého hosta Milana Klapetka, profesora 

rétoriky a autora scénáře Cikánského barona 

náš režisér a herec Jirka Merlíček. Oba máme 

kontakty i přísliby dalších hostů, především 

z divadelní branže, a určitě i další členové 

spolku by se mohli přidat. Myslím, 

žepodobné besedy mají v dramaturgii divadla 

své místo a jak je vidět, jsou diváky žádané. 

Děkuji za rozhovor a budeme se těšit na další 

besedy. Na závěr se sluší poděkovat také 

všem, kteří tuto akci pomohli uskutečnit 

zvláště pak Markovi Korábovi a Vinařství 

Omasta za víno, manželům Vystoupilovým 

za víno a květiny, Evě Charvátové za pomoc 

při propagaci a Janě a Míšovi Jirgalovým 

za technickou pomoc během besedy. 

_________ 

Jan Koráb 



POLEHRAD 3/2020 

27 
 

SK Boleradice 1935 

Po nedohrané sezóně 2019-2020 v důsledku 

koronavirových „opatření“ přijatých 

fotbalovým svazem jsme v našem fotbalovém 

klubu řešili přípravu na nadcházející sezónu. 

Kdo se zajímá o fotbal, jistě zaznamenal, 

že nejen Boleradice, ale i další fotbalové 

kluby na okrese se potýkají se značným 

úbytkem hráčů ve všech věkových 

kategoriích. Stáli jsme tedy před úkolem 

zajištění účasti alespoň družstva dospělých 

ve fotbalových soutěžích. Několik hráčů 

z kádru odešlo a s aktuálním počtem hráčů 

(méně než 15), by nebylo reálné odehrát 

okresní přebor. Současná pravidla 

(legislativa) fotbalové asociace neumožňují 

hostování hráčů v klubech a jedinou cestou 

jak posílit mužstvo by bylo získání k přestupu 

alespoň 4 hráče, což se nepodařilo uskutečnit. 

V obdobné situaci byl také SK Krumvíř, kde 

zvažovali přihlášení „B“ mužstva do soutěží. 

Po několika jednáních funkcionářů obou 

klubů jsme se dohodli, že do okresního 

přeboru přihlásíme společné mužstvo, které 

bude startovat pod názvem „SK Boleradice 

1935/ SK Krumvíř“. Abychom umožnili 

posílení společného mužstva hráči 

z „A“ mužstva Krumvíře, v případě, že to 

bude třeba, vedení obou klubů souhlasila, 

že hráči, a tedy i mužstvo budou registrováni 

pod SK Krumvíř. Dále bylo dohodnuto, 

že utkání i tréninky tohoto družstva budou 

probíhat na hřišti v Boleradicích, vyjma dvou 

soutěžních utkání, která se odehrají 

v Krumvíři dle výběru SK Krumvíř. 

Bohužel se ukazuje, že výkonnost mužstva je 

velmi závislá na „výpomoci“ hráčů 

„A“ mužstva. Po šesti odehraných kolech 

získalo mužstvo 6 bodů a průběžně je na 

9. místě okresního přeboru. Je to sice o dva 

body více i dvě příčky výše než po stejném 

počtu zápasů jako v předchozí sezóně, 

ale určitě méně, než vedení obou klubů 

očekávala. 

________________________________ 

za výkonný výbor SK Boleradice 1935 

Libor Hřib

 

 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1. Velké Němčice 6 6 0 0 19:4 18 

2. Březí 6 5 1 0 22:5 16 

3. Moravská Nová Ves 6 4 0 2 14:6 12 

4. Ivaň 6 3 2 1 11:7 11 

5. Vranovice 6 3 2 1 12:9 11 

6. Křepice 6 3 1 2 12:12 10 

7. Bořetice 6 3 0 3 22:14 9 

8. Podivín 6 3 0 3 12:17 9 

9. Boleradice/Krumvíř B 6 2 0 4 9:14 6 

10. Nosislav 6 2 0 4 14:22 6 

11. Kostice 6 1 2 3 6:13 5 

12. Hustopeče 6 1 1 4 13:14 4 

13. Hrušky 6 1 1 4 9:17 4 

14. Hlohovec 6 0 0 6 9:30 0 
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Rozpis soutěže mužstva 

BOLERADICE/KRUMVÍŘ-B  -  podzim 2020 

 

8. kolo neděle 29.9. 15:30 Boleradice/Krumvíř-B – Hrušky 

9. kolo sobota 3.10. 15:00 Křepice – Boleradice/Krumvíř-B 

10. kolo neděle 11.10. 15:00 Boleradice/Krumvíř-B – Kostice 

11. kolo sobota 17.10. 14:30 Vranovice – Boleradice/Krumvíř-B 

12. kolo neděle 25.10. 14:30 Boleradice/Krumvíř-B – Březí 

13. kolo neděle 1.11. 14:00 Nosislav – Boleradice/Krumvíř-B 

14. kolo neděle 8.11. 14:00 Moravská Nová Ves – Boleradice/Krumvíř-B 
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Uzávěrka pro IV. číslo zpravodaje bude 1. 12. 2020 

Zpravodaj vyjde v prosinci 2020 

  

mailto:obec@boleradice.cz
http://www.boleradice.cz/
hhttps://www.facebook.com/Boleradice-108400985899556/
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Zleva: Jan Pirk, Blanka Pirková, Jarka Vykoupilová, Petra Boemi Svatojánský košt vín – mája 

Slavnost vinobraní 
Zarážení hory 
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