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ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC 

BŘEZEN 2016 

ČÍSLO I. 

  

  

 

 
 

Veselé Velikonoce!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



POLEHRAD  –  ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC                                      BŘEZEN  2016 

Strana 2 

 

Jaro je tady – Jan Horák 

 

 

Meluzína s krutým mrazem 
ještě vládnou celým krajem, 

slunce stále vzdálené, 
vody ledy sevřené. 

 
Jenom havran stále kráká, 
den procitne, už se smráká, 

Země sněhy pokrytá. 
 

Z dálky však již vlahé větry vají, 
nový život otvírají. 

Moje vesna 
ze sna 
procitá. 

 
Skřivan svými trylky hlásá: 

jaro je tady! 
Zase už jaro 

na pochod se dalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slunce hřeje na zápraží, 
housata zas štěbetají, 
proudí vánek svěží, 

jaro krajem běží. 
 

Včely sladké květy sají 
všude tolik květů – 

jaro je tu! 
 

Milenci jdou 
rozkvetlou krajinou 

jako ve snách… 
V náručí spočinou. 
láska je přemohla. 

 
Láska se zrodila 

nám i světu. 
Radost a spasení 
to mocné zrození 
vítězné vzkříšení 

je tu. 
Pro nás 
i v nás! 
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Zprávy z radnice 
 

 
Vážení spoluobčané, 

milí čtenáři 

Nadešel čas a jako každý rok se k nám znovu vrací 
jaro. Příroda se začala probouzet a pro mnohé nastal 
začátek prací na úpravě svých předzahrádek a zahrad. I my 
ve vedení obce se na toto období celou zimu připravujeme a 
pracujeme na plánech přípravných prací pro udržení a 
zlepšení naší obce. Jaký bude tento rok, je zatím jen otázka. 
Rozhodně nás čeká spousta zajímavých událostí. Když se 
podíváte o několik stránek dále, najdete kulturní a sportovní 
akce, které se v Boleradicích udály anebo jsou naplánovány. 
Některé už mají dlouhou historii a bereme je jako 
samozřejmost, jiné svou historii teprve vytvářejí. V každém 
případě za všemi akcemi jsou vždy lidé, kteří mají zájem 
udělat něco pro druhé a obětují pro to minimálně spoustu 
volného času. Ovšem ne všechny akce se vydaří podle přání 
organizátorů, přesto si od nás pořadatelé nezaslouží špatnou 
kritiku, ale velké poděkování za vytrvalost a obětavost. 

 Zajisté očekáváte, jaké plány jsme pro letošní rok 
připravili a jaké novinky nás v roce 2016 čekají. V úvodu roku 
byla dokončena rekonstrukce restaurace Na Bařině. Tato 
náročná akce, která si vyžádala mnoho času a finančních 
prostředků je za námi. Věřím, že ti z vás, kteří do slušného 
prostředí zavítáte, třeba na některé s chutných jídel, budete 
spokojeni. Dalším přínosem bude zajisté využití některých ze 
služeb, jako je možnost zajištění oslav, večírků, porad nebo 
dovozu jídel na objednávku.  

Rychlou, ale neméně potřebnou akcí, byla oprava 
cesty nad hřbitov. Nesjízdnost této cesty ve zhoršeném 
počasí pro nákladní vozidla vyvážející kontejner anebo firmy 
zajišťující opravné a výkopové práce na hřbitově bylo velkým 
úskalím. Jelikož zde stékající voda s hlínou neustále vymílá 
navezené kamenivo, byly do tohoto prostoru použity panely, 
které se podařilo získat zdarma a pouze za odvoz. Množství 
panelů však nebylo dostačující na celou trasu. Z tohoto 
důvodu byla provedena pokládka ve zhoršené části cesty. 

V jarních měsících bude zahájena další etapa na 
pokračování rekonstrukce hřbitovních zdí a jako v minulém 
roce, bude tato akce provedena ve spolupráci s dobrovolníky 
a zkušenými zedníky z řad boleradických občanů.  

Úprava vstupu do pohostinství je záležitostí 
avizovanou již v loňském roce, která však z důvodu zdržení 
vydaného stavebního povolení nebyla realizována. Pro 
letošní rok je tak naplánováno zrealizovat tuto akci a umožnit 
využití potřebných prostor pro naše spolky. 

Obnova vedení NN, VO a rozhlasu od obchodu 
Jednoty po Dolní konec. Pod tímto názvem se skrývá 
rozsáhlá výměna nadzemního vedení elektrické energie. 
Vzhledem k novým parametrům vedení NN musí naše obec 
společně se zahájenou akcí obnovy přikročit i k rekonstrukci 
kabelového vedení veřejného osvětlení i rozhlasu. V rámci 
akce dojde také k přeložení kabelového vedení do země 
v prostoru u divadla.  

Kanalizace Na Stání. Realizace projektu, který 
spatřil světlo světa již před více jak deseti lety, si klade za 
úkol odvést stékající dešťovou vodu z lokality Paseky od 
sousedních nemovitostí. Souběžně s touto akcí, bude 
opraven i prostor středové křižovatky Na Stání.  

Revitalizace návsi v Boleradicích II. etapa. S první 
etapou zrekonstruované návsi jsme se již, lidově řečeno, sžili 
a tak nastal čas pro dokončení této významné akce. 
Realizace druhé části bude zahájena na podzim tohoto roku 
a vzhledem k rozsahu a náročnosti dokončena až v roce 
2017. 

 

 
Rekonstrukce sběrného dvora. Dlouho diskutované 

téma o umístění sběrného dvora bylo vyřešeno již v minulých 
letech, kdy došlo k vybudování provizorního sběrného místa. 
Vzhledem k současné a budoucí náročnosti a složitosti 
problematiky na zajištění sběru odpadů je zapotřebí toto 
místo urychleně zrekonstruovat. Nová legislativa schválená 
vládou v minulých letech klade přísnější nároky na sběr, 
třídění i ukládání odpadu. Vzhledem k tomuto zpřísnění bude 
docházet i ke zdražování poplatků za ukládání odpadu. 
Abychom alespoň částečně zmírnili dopad, který od příštího 
roku dolehne na každého z nás, připravujeme podklady pro 
zahájení rekonstrukce v závěru tohoto roku, kdy má být 
podle dostupných informací vyhlášen dotační titul, ze kterého 
bude možné čerpat finanční prostředky potřebné pro 
vybudování sběrného místa.  

Vážení spoluobčané, připravených akcí a nejen 
těch stavebních, které jsou pro letošní rok naplánovány, je 
ještě mnoho. Mojí snahou však bylo alespoň částečně 
shrnout ty důležité, které bychom rádi realizovali. Prováděné 
stavební akce mnohdy přinášejí omezení nás všech. Věřím, 
že s trochou trpělivosti je ale možné tyto nevýhody překonat. 
Vždyť omezení nejsou trvalá a nakonec přinášejí užitek a 
dobrý pocit z pěkného prostředí v naší obci každému z nás. 

 
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál 

krásné a spokojené velikonoční svátky. 
 
 

 
Bohuslav Barek, starosta 

 
 

Z matriky 
 

K 1. lednu 2015 měly Boleradice celkem 885 obyvatel. 
 
V roce 2015 - narodilo se 10 dětí 
  - přihlásilo se 17 občanů 
  - odhlásilo se 19 občanů 
  - zemřelo 15 občanů 
Stav k 31.12.  - 878 občanů 

 
Eva Glozová, matrikářka 

 
 
 

 

Upozornění 
 

Poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu 
(popelnice), za psa a pronájem pozemků jsou vybírány na 
Úřadu městyse nebo je lze uhradit na účet městyse číslo: 
109024292/0300, variabilní symbol: číslo domu.  

 
Výše poplatku za sběr a svoz odpadu je ve stejné výši, 
jako v loňském roce:  

 
500,- Kč za osobu  
 
300,- Kč za děti, které dovrší v daném roce            
6 let a osoby samostatně žijící, starší 70 let. 
  
Splatnost poplatků je do 30. 6. 2015.  

 
Gabriela Praxová, účetní 
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Odpadové hospodářství 
 

Štěpkování  
 

S nadcházejícím jarem přichází opět potřeba 
upravovat naše zahrady a spolu s tím i otázka:  
 

Co s dřevním odpadem? 
 

 
 

Tak, jako v podzimních měsících, i nyní 
oznamujeme, že není potřeba tento odpad zbytečně  
pálit, ale je možné využít zdarma poskytované služby 
štěpkování. V případě, že máte menší množství větví/klestí, 
můžete tento odpad dovézt na sběrný dvůr, kde bude 
vyhrazeno místo pro uložení. Taktéž je možné využít 
pravidelného svozu, který bude probíhat po svozu  
pytlovaného odpadu. U tohoto množství odpadu je složité 
štěpkování na místě. Pokud máte zájem o štěpku, můžete 
oslovit technického pracovníka obce (kontakt viz. níže) a 
dohodnout se na odběru štěpky ve sběrném dvoře. Pokud 
máte množství větší než cca 1m3, je možné využít 
štěpkování přímo na místě. Drcený materiál si můžete 
ponechat a využít jej pro obsyp stromů, keřů nebo záhonů. V 
opačném případě bude štěpkovaný materiál odvezen do 
sběrného dvora, kde bude poskytnut případným zájemcům. 
Štěpkování většího množství probíhá individuálně na 
základě vzájemné dohody.  
Žádost o štěpkování je možné nahlásit na obecním úřadě 
nebo na tel: 725 085 478. 
 

Třídění odpadu 
 

Třídění odpadu nemá být složité, ale přirozené. Z 
tohoto důvodu jsou připraveny k odběru tašky na tříděný 
odpad od společnosti EKO –KOM. Praktické omyvatelné 
tašky tří barev jsou určeny ke třídění papíru, skla a plastu v 
domácnostech. Použít je lze opakovaně. Tašky lze spojit 
suchým zipem. Po naplnění je příslušník domácnosti odnese 
do kontejneru odpovídající barvy.  

K dispozici jsou tašky dvou velikostí malé 25L a 
velké 45L. Občané si mohou vybrat velikost, která vyhovuje 
potřebám třídění v domácnosti. Tašky je možné obdržet na 
úřadu městyse za cenu 20kč za sadu. Věříme, že tašky se 
vejdou do každé domácnosti a s jejich pomocí zlepšíme Váš 
domácí systém třídění a separace odpadů.  

 
Bohuslav Barek, starosta 

 

 
 
 

Kompostéry 
 

Kompostéry jsou do vašich domácností přenechány 
zcela zdarma na základě smlouvy o výpůjčce a daru. 
Výpůjční doba, na kterou jsou tyto kompostéry poskytovány 
je 5let. Po uplynutí této doby přecházejí kompostéry na 
základě této smlouvy do vašeho vlastnictví. Mnozí z vás si 
jistě položí otázku, co když se mi kompostér rozbije, co pak? 
V tomto případě platí, že záruční lhůta výrobku je 24měsíců 
a v této době Vám bude zapůjčený kompostér nahrazen 
nebo vyměněn rozbitý díl. Samozřejmě tak jako u každého 
výrobku záleží na způsobu, jak s tímto výrobkem budeme 
zacházet. Důležitou informací je, jak můžete kompostér 
získat. Vlastník (spoluvlastník) nemovitosti se dostaví na 
úřad městyse v obvyklých úředních hodinách, kde s vámi 
bude sepsána smlouva o výpůjčce a daru. Na každý dům/byt 
je možné získat jeden kus kompostéru o objemu 900L. 
Kompostér mohou získat také občané, kteří bydlí 
v dočasném podnájmu a vlastníci nemovitostí bez trvalého 
pobytu v Boleradicích.Po podpisu smlouvy si můžete 
kompostér v rozloženém stavu ihned odvézt nebo využít 
možnosti dodání a sestavení kompostéru na vaší zahradě. 
Kompostéry budou vydávány do rozebrání zásob a ke 
každému výrobku obdržíte návod na sestavení a také jak 
správně kompostovat. 

 

 

 

 
Bohuslav Barek, starosta 
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Letní dětský tábor 2016 

 

V letošním roce připravuje OS Nedánov pro děti z Boleradic 
a okolí letní dětský tábor. 
Tentokrát v termínu od 30. července do 6. srpna pojedeme 
na táborovou základnu, která se nachází v krásné přírodě na 
pomezí Vysočiny a Jižních Čech u obce Pojbuky u Mladé 
Vožice. 

 

 

 
Název letošního tábora zní:    
 

S POKUSY DO HISTORIE 

 
Bližší informace o táboře a přihlášky můžete získat u: 
 
p. Bohuslava Barka 
Boleradice 323  
tel. 776 309 436 
e-mail: os.nedanov@seznam.cz 
 
Cena letního dětského tábora pro letošní rok: 
- cena pro dítě základní 3.000Kč 
- cena pro dítě občana Boleradic   2.800Kč 
- cena pro dítě člena OS Nedánov 2.500Kč 
 
Přihlášky na tábor budou uvolněny od 30. 3. 2016 
Termín odevzdání přihlášek do 30. 4. 2016 
Úhrada platby za tábor do 1. 6. 2016 

 

 
Bohuslav Barek, starosta 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2016 
 

V neděli 10. 1. 2016 proběhla v naší obci již 
tradiční  „Tříkrálová sbírka“. Koledníci rozdělení do čtyř 
skupin přáli lidem vše dobré v novém roce a také poprosili o 
dar na pomoc potřebným - vybrali celkem 28.254,- Kč (je to o 
3 tisíce Kč více než loni). Tato částka byla odeslána na účet 

Charity ČR – oblastní charita Břeclav. Podrobnější informace 
o využití finančních prostředků, výsledcích sbírky v 
jednotlivých obcích,  a nárůst konta jste mohli  sledovat na:  

 

http://breclav.charita.cz/trikralova-sbirka/ 
trikralova-sbirka-2016 

 
Darované peníze pomohou lidem v sociální nouzi, 

matkám s dětmi v tísni, seniorům, lidem s postižením a 
vážně nemocným především v našem regionu. Jen menší 
část výtěžku poputuje na humanitární pomoc do zahraničí. 

Koleda Tříkrálové sbírky 2016 v celé České 
republice  je sečtena. Výsledná částka je opět  vyšší než v 
loňském roce  (tedy o více než 6,6 miliónů korun)  - činí 
obdivuhodných 96 milionů Kč. Do této největší dobrovolnické  
 

 
akce se zapojilo 60 tis. koledníků a dobrovolníků. Přesto, 
že se objevila negativní kampaň na sociálních sítích a v 
médiích, výsledky ukazují, že lidé mají otevřená srdce, a 
není jim lhostejný osud těch, kteří se nachází v nouzi. 

Boleradičtí občané darovali v přepočtu na 1 
obyvatele 32.5 Kč - a tak je jasné, že patří k těm 
nejštědřejším.  

 

 
 

Děkujeme všem, kteří otevřeli dveře svých domovů, 
vlídně a s důvěrou přijali koledníky a přispěli do pokladniček 
na podporu poskytování charitních služeb pro občany v 
nouzi. 
 

 
 

Poděkování patří i koledníkům, kteří s nadšením i v 
nepříznivém počasí koledovali, a dospělým, kteří koledníky 
doprovázeli, za jejich čas věnovaný dobré věci.  
 

Marie Klimešová  
 asistent Tříkrálové sbírky v Boleradicích 
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Škola 
 

 

Zprávičky ze školky 
 

V novém roce se počet dětí v naší školce rozrostl o 
dvě. A vyšlo to 1:1. Tedy jedno dítě do třídy Včeliček a jedno 
do třídy Berušek, a aby to bylo opravdu v poměru, tak jeden 
hoch a jedno děvče. V lednu jsme navštívili také kostel sv. 
Václava a sv. Anežky v Hustopečích a poté výstavu fotografií 
zvířat z našeho okolí v tamní knihovně. Výlet měl úspěch. 
Cestovaní linkovým autobusem mělo své kouzlo.  

Protože nastalo období zápisů do základních škol, 
nezapomínáme s předškoláky na návštěvu základní školy. 
Zde se mnozí z nich setkají se svými kamarády ze  
 
společných školkových let. Předškoláci se blíže seznámí 
s vyučovací hodinou, ve které se na hravou formu učení 
nezapomíná. Ale všeho s mírou. V tomto školním roce máme 
11 předškoláků. Zvládnout zápis do základní školy je velký 
úkol. Aby se děti zbavily případné trémy, strachu, nejistoty 
provázejí je po dobu zápisu postavy z pohádek, do kterých 
se promění samotní pedagogové. Dané úkoly prověřují 
způsobilost předškoláků.  

 

 
 

 
 

Samozřejmě že nezapomínáme ani na tradice a 
zábavu. Děti si v rámci tématu celý týden užívaly karnevalu. 
Nejen ve školce, ale i doma tvořily masky, kostýmy a někteří 
dokonce vystřídali několik kostýmů. Pro porotu velmi těžký 
úkol - vyhodnotit masky. Aby to dětem nebylo líto, dostal 
každý drobnou odměnu a ti snaživí dostali něco navíc. Přeci 
– i snaha se cení. Zahrát dětem k tanci přišel pan Horák. 

 

 

 
 

 

 
 
A co nás v nebližší době čeká? Jako první to bude 
předplavecký výcvik v plavecké škole v Hustopečích. Ten 
s sebou nese hraní ve vodě a s vodou a otužování. Pro 
některé jedince to znamená i posouvání vlastních hranic. 
Držím všem plaváčkům palce. Věřím, že děti potěšíme také 
hudebním programem Písnička je lék. A než se nadáme, 
budou tady další významné svátky – Velikonoce. 
 
 

Martina Hausnerová 

 
 

Masopust 
 

V neděli 7. 2. 2016 se před 10 hodinou u školy sešly 
asi dvě desítky dětí a rodičů. Pan Kilián přijel s koňmi a 
vozem a mohlo se vyrazit. Kam, proč? 

 
Děti z místní základní a mateřské školy měly 

tradiční masopust. V průvodu panovala veselá nálada. Za 
doprovodu kytary a vozembouchu se zpívaly masopustní 
písničky. Káča tančila s čertem, babka s ženichem, medvěd  
 
s princeznou, na černém koni jela dáma a na vše dohlížel 
spolehlivý pan výpravčí. Průvod obešel celou vesnici. Lidé 
byli velmi štědří a obdarovali děti spoustou dobrot, ze kterých 
jsme si druhý den ve škole uspořádali bohatou hostinu. 
Masopust se vydařil. 
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Děkujeme všem, kteří nás podpořili, zejména 
rodičům, panu Kiliánovi, ale i celému kolektivu školy.  
 

 
 

Renata Stehlíková 

 

 
Zápis do 1. ročníku školy 

 

Letošní zápis budoucích prvňáčků se uskutečnil 
v pondělí 1. února a měl název Námořnický.  To proto, že 

všichni uchazeči prošli zkouškami z „námořnických“ 
dovedností.  
K zápisu se dostavilo osm dětí: Daniel Čurda, Jindřich 
Franěk, Gabriela Kočí, Justin Kuřil, Valérie Málková, Aneta 
Rosívalová, Eliška Tesařová, Julie Vystoupilová a dodatečně 
po nemoci Mariana Čermáková. Co na děti čekalo? 

Nejprve to byla zkouška správné samostatnosti a 
výslovnosti, děti se představily a zazpívaly před kapitánem a 
rodiči. Všechny děti byly připravené a tak jsme mohli přikročit 
k dalším úkolům. Navigační důstojník vyzkoušel děti 
z orientace, počtů a tvarů ostrovů v moři. Palubní důstojník si 
vyzkoušel, jak jsou děti šikovné, zda umí držet rovnováhu, 
prolézat, házet s míčem a celkově cvičit. Nakonec 
radiodůstojník měl za úkol zjistit, zda děti dobře naslouchají, 
opakují, poznávají barvy a písmena.  

 
 
Po těchto náročných zkouškách si děti zacvičily se 

dvěma školními pirátkami na písničku Na širém moři. Čekalo 
je ještě malování postavy, doplňování osově souměrných 
obrázků a jiná grafomotorická cvičení. Rodiče si mezitím 
od paní ředitelky zjistili všechno, co je k docházce dětí do 
školy zajímalo.  

Letošní zápis je poslední, který se uskutečnil 
v zimních měsících, od příštího roku již nastane změna. Děti 
budou chodit k zápisu až na jaře, v měsíci květnu. Budou tak 
mít více času dozrát, připravit se na školu a věříme, že 
odpadne nejistota rodičů, zda mají do školy nastoupit nebo 
žádat o odklad povinné školní docházky.  

Již druhý rok až na jaře v měsíci květnu míváme 
zápis do mateřské školy. Ten letošní plánujeme ve 
středu 18. 5. od 16.00 hodin. Mateřská škola je nyní již 
téměř naplněná (kapacita 40 míst), počítáme 
s uvolněním míst po dětech, které odejdou do 1. ročníku. 

 
Mgr. Milena Emmerová 

 
 

Sport na škole v zimě 
 

Stolní tenis – šplh o tyči – košíková. To je hlavní 
nabídka sportovních aktivit v zimě. 
  

18. prosince, před Vánocemi, se uskutečnil turnaj 
ve STOLNÍM TENISU. Předcházela mu samozřejmě 
příprava v hodinách TV i v době zájmové a rekreační činnosti 
ve školní družině. Je to celkem oblíbená hra, ale vyžaduje 
velkou zručnost a postřeh, a proto ji zase tolik žáků neumí 
tak, aby mohli soutěžit. Přesto se přihlásilo 7 odvážlivců, 
kteří ovládali pálku a míček. Byl to Božík a Lukáš Barkovi, 
Petr Brablík, Jakub Cvan, Marek Vintrlík, Matyáš Brychta a 
Vašek Stehlík. Nejlépe se dařilo: 1. m. Božík Barek, 2. m. 
Marek Vintrlík, 3. m. Jakub Cvan. 

Pro vyloženě ZIMNÍ SPORTY nepřálo počasí, nebyl 
sníh. Přesto na začátku ledna jsme využili sněhové nadílky a 
v rámci aktivit ve školní družině chodili bobovat, a tak si užili 
trochu sněhu.  
22. ledna následovala soutěž ve ŠPLHU O TYČI. Zde bylo 
již více soutěžících, kteří byli rozděleni do 2 skupin – mladší 
a starší. Každý měl dva pokusy a rozhodoval lepší čas. V 
mladší kategorii šplhali tito žáci: Adélka Rychlá, Amálka 
Cvanová, Nikola Hausnerová, Alžběta Stehlíková, Dominik 
Válka a Lukáš Barek. Starší šplhouni byli tito: Božík Barek,  
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Ondra Málek, Filip Kokeš, Kuba Cvan, Vašek Stehlík, Petr 
Brablík a Kristýna Jamborová.  
 
Pořadí nejrychlejších šplhounů: 
1. Hausnerová N.  - 0,6 s                          
2. Stehlíková  A.   - 0,9 s (0,10 s)            
3. Cvanová  A.   - 0,9 s (0,13 s)            
 
1. Barek B.    - 0,3 s 
2. Málek O.   - 0,6 s (0,7 s) 
3. Cvan  J.   - 0,6 s (0,8 s) 
 

Odměnou byly diplomy a sladkosti, samozřejmě 
však především příjemný hřejivý pocit z úspěchu a účasti. 

V závěru února nás čeká ještě soutěž v 
KOŠÍKOVÉ, velmi fyzicky náročné míčové hře. A tak se 
v hodinách TV a sportovních hrách trénujeme ve zpracování 
míče – driblinku, přihrávkách a hodu (střelbě) na koš.  

V předjaří a na jaře se budeme věnovat ještě 
přehazované a potom atletickým disciplínám a jízdě 
zručnosti na kole. 

 
Mgr. Pavel Kabela 

 
 

Zimní měsíce v životě 
Základní školy 

 

Během zimních měsíců se život dětí ve škole vždy 
mírně uklidní a věnujeme se aktivitám v budově školy. Pokud 
nám přeje počasí, chodíme na hlavní přestávky stále ven a 
otužujeme se. Také odpoledne vyrážíme na vycházky a hry 
na plácek. Letos jsme si však téměř neužili koulování a 
stavění sněhuláků, také bobovat jsme mohli jen dvakrát. Ale 
počasí změnit nemůžeme, takže se snažíme být aktivní 
alespoň při tělocviku a v zájmových kroužcích. Asi se stěží 
podaří dosáhnout na požadované nejméně tři hodiny 
tělesných aktivit denně, což by bylo ideální.  
 

 
 

Ve vyučování se věnujeme také lidovým tradicím – 
lednové Tříkrálové koledování, únorový masopust, v březnu 
již příprava na Velikonoce. Do únorového rozvrhu češtiny je 
zařazena recitační soutěž pro všechny žáky.  Nejlepší 
postoupí do školního kola a také reprezentují školu na 
dalších mimoškolních soutěžích. 

V zimě bývá také čas na další vzdělávací a zájmové 
programy. Proto nám připravila paní Krmelová etické dílny 
na téma Jak se chránit, zazpívali jsme si s panem Gulvášem  
v jeho programu Písnička je lék, proběhnou environmentální 
programy Papír je pomletý les a Zimní štěbetání i  
 

 
matematická soutěž Matematický klokan. Členové Ekotýmu 
nachystají žádost o dotaci na úspory energií ve škole a  
 
vypraví se na setkání Ekotýmů do Litovle. Když se žádost 
vydaří, čeká celou školu v dubnu výlet do jaderné elektrárny 
Dukovany.  

Mgr. Milena Emmerová 

 
 

Knihovna 
 

 
 

Informace z knihovny 
 

Pro zájemce o činnost knihovny přináším pár čísel z 
loňského roku. Knihovna evidovala  v roce 2015   68 
aktivních čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 2007 knih a 
časopisů. Nakoupili jsme 150 knih a po květnové revizi 
knihovního fondu bylo vyřazeno 1463 starých, opotřebených 
knih. V současné době má tedy knihovna ve svém fondu 
7111 knih pro dospělé i děti. Vyřazené knihy jsou zatím stále 
v knihovně a věřím,  že by si ještě některé  našly svého 
čtenáře - nabízíme je k odprodeji za symbolcké ceny. Jsou to 
knihy všech žánrů, pro děti i dospělé. Přijďte si vybrat! 

V březnu nám začíná letní výpůjční doba - tedy  
pondělí od 17.30 do 19.30 hodin a v pátek od 17.00 do 18.00 
hodin. Roční popatky pro čtenáře jsou stále 50,- Kč dospělý 
a 25,- Kč děti + studenti. 

Těším se na Vaši návštěvu!     
 

Dana Veselá, knihovnice 

 
 

 

Divadlo 
 

 
 

Připravovaná premiéra:  
Josef Štolba - Na letním bytě 

 

Na letní byt v malých lázních zavítá rodina 
Kapičkových se dvěma dcerami. Pod vedením intrikující 
matky se celá rodina snaží ulovit ženichy pro dcery Mínu a 
Týnu. Způsobí přitom mnoho komplikací profesoru 
Havelkovi, jeho mladé ženě a nakonec i záletnému doktoru 
Česalovi, usilujícímu o profesorovu ženu. 

 
Komedie se odehrává v idylických časech první 

republiky, je plná krásných postaviček, humorných situací 
a my ji ještě doplníme známými hity z první poloviny  
 
minulého století. Diváky pobaví, potěší, přivede na jiné 
myšlenky – a protože „věrná láska zvítězí", a kdo má špatné 
úmysly, bude napálený, měla by jim i dodat chuti do života. 
 

Tolik stručně o hudební komedii, kterou v těchto 
dnech pilně zkouší herci našeho divadelního spolku. Rádi by 
uvedli premiéru ve druhé polovině dubna. Diváci uvidí  herce, 
které z našeho jeviště už důvěrně znají, ale také nováčky, 
kteří se s divadelními prkny teprve seznamují. 

 
Na shledanou v divadle. 

 
Iva Kahounová 
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Zahrádkáři 
 

 
 

Zahrádkáři informují 
 
 

V neděli 14. února měli zahrádkáři Výroční členskou 
schůzi. Zde si zhodnotili činnost svazu v loňském roce a 
naplánovali akce pro letošní rok. 

V loňském roce byla velmi úspěšná činnost 
zpracovny ovoce. Přála pěkná úroda, a tak se od července 
do prosince sušilo a moštovalo. Usušilo se na 1 000 kg 
ovoce – meruněk, jablek, hrušek, švestek a i rajčat. Na mošt 
se zpracovalo – vylisovalo na 5 000 kg ovoce, převážně 
jablek. Jsme rádi, že zpracovna je využívána a splňuje svůj 
účel a poslání. Velký dík patří správci zpracovny panu 
Jaroslavu Šillerovi. 
 
 

 
 
 

Také byl velmi úspěšný zájezd na výstavu Floria 
Kroměříž, spojený s návštěvou zámku a Květné zahrady. 
 
 
 

 
A co letos? 

 
30. dubna 

- zájezd na výstavu Zahrada Věžky 
 
25. září 

- uspořádání místní Výstavy ovoce, zeleniny a květin 
 
Prosinec 

- Adventní přátelské posezení členů 
 
Červenec – prosinec 

činnost zpracovny ovoce – sušení a moštování 
 

 
 

Srdečně zveme zájemce z řad občanů k účasti na 
zájezdu a upozorňujeme na využití služeb naší zpracovny. 
 
 

Za výbor Pavel Kabela 

 

 
Jaro u včel 

 

Bylo to na konci ledna, kdy včelař se vypravil na 
cestu ke svým včeličkám. Po zasněžené cestě stoupal 
strmým kopcem, ve větru a mrazu, bořil se v závějích sněhu. 

 
Uběhl měsíc a chvátal opět ke svému včelímu 

království, aby se líbezným pohledem pokochal na první jarní 
prolet svých včel, po jejich dlouhém zimním sněžení. Hřejivé 
sluneční paprsky je vylákaly z úlů l ozdravnému proletu. On 
se tolik těšil jejich radostným bzukotem a kroužením, 
připomínajícím letní rojení, poletováním sem i tam, nahoru a 
dolů a do všech stran. Na česnech úlů se hromadily shluky 
drobných tělíček, jedněch startujících, druhých, po zbavení 
se nahromaděných výkalů za celou zimu, navracejících se 
domů. 

Tímto svým vzletem činorodí tvorečkové jsou 
v pravdě posly jara, svědky tohoto divu v přírodě. Pro včelaře 
dlouho očekávané chvíle naplňující jeho nitro radostnými 
pocity a nadějí, že v úlech již dlouho se rodí generace, která 
nahradí létavky po splnění jejich důležitého úkolu, tedy 
přežití zimního období včelstva. Vzápětí však radostné 
rozpoložení vystřídají obavy ze zjištění, kolik z nich nepřežilo 
útrapy zimy, starosti z ohrožení nemocemi, škůdci a 
nešetrným konáním lidí. 

 
Ale potěšení z reje neúnavných letkyň, radost 

z jarní přírody a hřejivého slunce navodí všechny ty 
nádherné prožitky zde u včel. V tomto cípu přírody uprostřed 
vinic, s dlouhými výhledy do kraje, na vlnící se lány, šumějící 
lesy na obzoru, trylky neúnavných skřivanů – kolik to 
úchvatných scenérií během roku. 

 
Jak jsou zde jímavé podvečery s kouzelnými 

západy slunce, kdy lopotný den za soumraku se ukládá do 
ticha a odpočinku a z okolních věží kostelů zní velebné 
zvony svoje Ave. To vše jej uchvacuje a naplňuje 
nekonečnou touhou opakování. Proto znovu jej sem pudí ten 
sen, znovu sem spěchá – kolik je to cest do roka k jeho 
včelímu sanatoriu, ozdravovně ducha. 

 
Vždy se na ně neskonale těší, je plný očekávání. Tu 

cestu zná snad i poslepu, každá je mu stejně vítaná a 
žádoucí. Ale čím dál mu na ní něco chybělo, aniž věděl co 
přesně. Dlouho trvalo, než nastal okamžik kdy mu bylo 
jasné, čím bohulibý kout kolem včelího nebíčka doplnit a 
obohatit. 

 
Zanedlouho potom spolu se skupinou kamarádů na 

rozcestí čtyř cest, postavili trojúhelníkovou architektonickou 
stavbičku ve tvaru Boží muky věnovanou třem vinařským 
patronům. Vzápětí, na místě, odku je nejpůvabnější pohled 
do údolí vesnice a její okolí, vztyčili dřevěné sochy svatých 
Cyrila a Metoděje. Jejich majestátné postavy tak laskavě se 
rozhlíží do tohoto požehnaného kraje. Nyní již zde nic 
nechybí a nevýslovné pocity naplňují včelařovo nitro. 

 
V blízkosti jeho včelího ráje jsou naši věrozvěstové 

a patroni Moravy i patroni vinařů. Má zde vybranou a 
skvostnou společnost, za ním se tyčí nová rozhledna 
s překrásnými výhledy do dalekého okolí, nad hlavou zní 
písně neúnavných skřivanů a nad nimi majestátné nebe. 
Nitro má naplněné vrchovatě pocity nejspanilejšími a 
božskou velebností.  
 
 

Jan Horák 

 
 



POLEHRAD  –  ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC                                      BŘEZEN  2016 

Strana 10 

 
„Čóhací“ lavička 

 

Často jsem dostával otázku, z kterého místa je nejlepší pohled na naši obec. Z rozhledny, od soch, z Pasek, od hřbitova, 
od kapličky? A tak jsem chodil a díval se a zjistil, že nejlépe se kouká na naši obec z Pasek, asi 50m vlevo od stožáru. Ale jen tak 
tam stát nebylo ono, proto jsem tam dal lavičku, ze které se může každý rozhlížet po okolí. Je z ní rozhled skoro do všech koutů 
naší obce a naopak, z prostředku obce je zase vidět nahoru na Paseky, zda někdo nesedí na lavičce a nepozoruje co se děje dole. 
Přijďte si také posedět a rozhlédnout se.... 

 
 

 

 

 

 
Jiří Koráb 
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Fotoreportáže 
 

 
XXII. DIVADELNÍ BÁL 

 
 
Divadelní spolek bratří Mrštíků uspořádal XXII. 

Divadelní bál,  v sobotu 6. února. Letošní bál nesl podtitul 

„Elegantní 19. století“. 
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Fotoreportáže 
 

 
VÝROČNÍ KONCERT CM PRIMÁŠ 

   

U příležitosti 10. výročí založení cimbálové muziky Primáš se 

uskutečnil koncert, na kterém bylo pokřtěno nové CD, 

zahrála CM Primáš a hosté CM Májek.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉ 

RESTAURACE 

 
Zrekonstruovaná restaurace v Boleradicích zahájila provoz v 
pátek 26. 2. 2016. 
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Fotoreportáže 
 

 

ZA JARNÍ INSPIRACÍ DO BOLERADIC 

 
Příjemné odpoledne, při kterém jsme si mohli koupit 
velikonoční  a jarní  aranžmá a perníčky, kraslice, ochutnat 
zdravé moučníky a špenátové speciality. Pro děti byla 
připravena jarní dílna, kde si mohly namalovat vajíčka a 
vytvořit slepičky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

KŘEST KNIHY BOLERADICKÝ HRAD 

 
Oslavy 875. výročí první písemné zmínky o obci, křest 

knihy Boleradický hrad, vystoupení dětského folklórního 
souboru Polehrádek a dětí z MŠ Boleradice, vystoupení 
mužáků z Morkůvek. 
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Pozvánky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSLAVY 120 LET ZALOŽENÍ SBORU  

+ PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

 

 

V sobotu 30. dubna 2016 pořádá SDH Boleradice 

oslavy 120 let založení sboru a ve večerních hodinách 

pálení čarodějnic v parku u hasičské zbrojnice. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĚTSKÝ DEN 

 

 

V neděli 12. června 2016 odpoledne pořádají rybáři na 

rybníku DEN DĚTÍ. 
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Pozvánky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vznik nové regionální  

internetové TV 

O začátku roku 2016 působí opětovně na území  

mikroregionu Hustopečsko  internetová televize TV 

REGION. Lze tak sledovat obrazem a slovem kulturní dění i 

v naší obci, seznamovat se se zajímavými osobnostmi, 

vinařstvími, zajímavými místy apod. K tomu účelu, prosím, 

navštivte: 

  

WEB 

www.tv-region.cz 

 

FACEBOOK 

www.facebook.com/televize.region 

 

YOUTUBE 

www.youtube.com/user/CHANNELTVREGION 

 
Michal Huvar, TV Region 

 

 

 

 

 

 

Techsport Boleradice 
 

Techsport Boleradice pořádá dvoudenní zájezd: 

 
Dačice – Znojmo 

 
ve dnech 11. 6. - 12. 6. 2016. 

 

Přihlášky přijímá pan Josef Kučera. 

 

 
 

 

Koupím rodinný dům v Boleradicích a 
okolí, menší opravy nevadí, prosím volejte 

605 982 553. Děkuji. 
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Divadelní program 
 

 

Datum Den Hodina Název Divadelní soubor 

1. 4. 2016 pátek 19:30 Divá Bára DS bratří Mrštíků Boleradice 

15. 4. 2016 pátek 19:30 Na letním bytě - 1.premiéra DS bratří Mrštíků Boleradice 

16. 4. 2016 sobota 19:30 Maloměšťácká svatba Divadlo Prkno Veverská Bítýška 

17. 4. 2016 neděle 15:00 Na letním bytě - 2.premiéra DS bratří Mrštíků Boleradice 

22. 4. 2016 pátek 19:30 Na letním bytě DS bratří Mrštíků Boleradice 

24. 4. 2016 neděle 15:00 Na letním bytě DS bratří Mrštíků Boleradice 

29. 4. 2016 pátek 19:30 Jízlivý glosátor DS bratří Mrštíků Boleradice 

30. 4. 2016 sobota 19:30 Na letním bytě DS bratří Mrštíků Boleradice 

Datum Den Hodina Název Divadelní soubor 

1. 5. 2016 neděle 15:00 Jízlivý glosátor DS bratří Mrštíků Boleradice 

4. 5. 2016 středa 19:30 JARNÍ SEŠLOST - Na letním bytě  DS bratří Mrštíků Boleradice 

5. 5. 2016 čtvrtek 19:30 JARNÍ SEŠLOST - Žena v trysku století Ochotnické divadlo Nevojice 

6. 5. 2016 pátek 19:30 JARNÍ SEŠLOST - Co vyprávěl Sepp Jörgen DS Vojan Libice nad Cidlinou 

7. 5. 2016 sobota 15:00 JARNÍ SEŠLOST - My Fair Lady Vlastenecká omladina Vídeň 

13. 5. 2016 pátek 19:30 Divá Bára DS bratří Mrštíků Boleradice 

14. 5. 2016 sobota 19:30 Slaměná židle Divadelní spolek Kroměříž 

15. 5. 2016 neděle 19:30 Na letním bytě DS bratří Mrštíků Boleradice 

22. 5. 2016 neděle 15:00 Čertovo kvítko M. Křepelková, M. Eben 

22. 5. 2016 neděle 17:00 Čertovo kvítko M. Křepelková, M. Eben 

 
 

Uzávěrka pro II. číslo zpravodaje bude 29. 5. 2016 
II. číslo zpravodaje vyjde 6. 6. 2016 

 

 
Své příspěvky zasílejte na adresu matel62@seznam.cz 

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

najdete na internetu na adrese: www.boleradice.cz 
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