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Zprávy z radnice
Vážení spoluobčané, milí čtenáři
Léto se pomalu chýlí k závěru, pro většinu z nás
skončila i doba dovolených a s nimi i doba zaslouženého
odpočinku, pro děti přišel čas opět zasednout do školních
lavic. Měl jsem tu čest zúčastnit se zahájení školního roku
a byl jsem velice potěšen z rozrůstajícího se počtu
školáků, kteří navštěvují naši školu. Jak praví jisté moudro
„v dětech je budoucnost“ a je proto pěkné vidět, že se
„naše budoucnost“ rozrůstá. Věřím, že k tomu jistou
měrou přispívá i pěkné prostředí naší obce. Vždyť
každému z nás se jistě lépe pracuje, když vidí, že to má
smysl a že je pro koho toto prostředí neustále zlepšovat.
Na rozdíl od nás dospělých mají děti tu dobrou vlastnost,
že nové věci přijímají s nadšením i zvědavostí. A protože
se rada a celé zastupitelstvo naší obce snaží neustále a v
dobré víře něco zlepšovat pro spokojený život v našich
Boleradicích, věřím, že se v každém najde to dítě a nové
věci, které budou přicházet, přijme s nadšením a
zvědavostí.

ZÁŘÍ 2016
Čištění dešťové kanalizace
I v letošním roce jsme pokračovali čistěním a
monitoringem dešťové kanalizace a to v celém úseku ulice
Pastýřská. Dále se částečně podařilo vyčistit krátký úsek
kanalizace v zatáčce směrem na Morkůvky kde bývá
neustálý problém s odtokem vody. I tento úsek bude ještě
v průběhu září dokončen. Pokud vše proběhne hladce a
nebude vedení kanalizace poškozené, měl by být problém
se zavodněním komunikace vyřešen.

Bohuslav Barek, starosta
Bohuslav Barek, starosta

Úprava vstupu do pohostinství
Protože naše obec nevlastní žádnou budovu,
kterou by bylo možné využít ke skladování drobného
materiálu a i přes různé přístavby nemáme stále dostatek
volného skladovacího prostoru, připravili jsme projekt
„Úprava vstupu do pohostinství 1PP“ kde se nacházejí
dosud málo využívané a špatně přístupné prostory. O
potřebnosti této akce nás přesvědčili i požadavky našich
spolků, které nás žádají o možnost pronájmu prostor pro
uskladnění drobného majetku. Výstavba vstupu byla
navržena tak, aby byl umožněn samostatný přístup mimo
prostory restaurace, kde se nyní vstup nalézá a přitom
nebylo nutné provedení nákladných úprav budovy.

Výstavba samotného vstupu byla zahájena v
červenci a právě se blíží do závěrečné části. V rámci akce
bude vybudováno venkovní schodiště se zastřešením
doplnění chybějících oken a následně dojde postupně k
vyčistění a opravě všech prostor, které se postupně
zpřístupní.
Bohuslav Barek, starosta

Šmejdi
Negativním jevem posledních let jsou nájezdy
nepoctivých obchodníků „šmejdů“ do naší obce většinou
na naše seniory. „Šmejdi“, jak jsou označováni neseriózní
podomní prodejci energií, podomní prodavači –
„výhodných“ nákupů, které nelze odmítnout, ale kupujícímu
nakonec zůstanou oči pro pláč“ apod. Taktika těchto
šmejdů je čím dál drzejší a rafinovanější. Senioři dobře
vědí, že tyto lidi nemají pouštět dále, že nemají nic
podepisovat bez důkladného přečtení atd….. Přesto se
pokaždé někdo najde, kdo „vpustí a podepíše“.
Nejčastěji naši senioři. Jsou velmi důvěřiví, za
jejich dob nikdo nic takového nedělal a nejsou ve své
dobrotě schopni pochopit, že je dnes spousta obchodníků
s neseriózní či dokonce likvidační nabídkou. V některém z
minulých čísel jsem již varoval před těmi obchodníky a
nabádal
jsem
k
ostražitosti
NEOTVÍRAT/
NEPODEPISOVAT. Městys Boleradice má zpracovaný
„Tržní řád“ a pokud se najde někdo, kdo chce porušovat
toto nařízení, je možné jej neprodleně nahlásit na Policii
nebo na Obecním Úřadě kde následně Policii zavoláme.
Policie (158), Obecní úřad 519 423 185, 725 085 479.
Doposud jsem se snažil, vždy s prodejci
dohodnout a vyřešit smírnou výzvou k opuštění obce.
Tento způsob dohody, ale není vzhledem k drzosti
prodejců již možný a proto bude na jakýkoliv impuls od Vás
občanů přivolána policie. Samozřejmě ani „šmejdi“ nespí a
vymýšlejí taktiky jak na vás vyzrát. Pokud Vám tedy tito
obchodníci zavolají a vy jim potvrdí schůzku, nejedná se v
tuto chvíli o porušení Tržního řádu, protože obchodník k
vám již přichází na předem domluvenou schůzku. Opakuji
proto, na nic co nechci a nebo čemu nerozumím
odpovídám vždy „NE“. Oblíbenou taktikou je dohodnutá
schůzka po telefonu – zavolá vám na telefon operátor a po
pečlivě připraveném pětiminutovém rozhovoru „pro vás o
ničem“ kdy vaše ostražitost opadne, vám nabídne, že se
za vámi někdo v budoucnu třeba osobně zastaví a
zkontroluje, že máte vše nastavené, tak jak má být.
Bohužel nejčastěji zazní při tomto nahrávaném rozhovoru
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z vašich úst souhlas. V tu chvíli ani netušíte jak je krátké
budoucno a do 15min. u vás zvoní obchodník („šmejd“),
který vám jde zkontrolovat, zda máte vše správně
nastaveno. V tomto případě už je pozdě volat Policii.
Zde se dá udělat pouze jedno a to co nejdříve
jakmile si svoji chybu uvědomíte, nečekat a nejlépe
nechtěnou smlouvu vypovědět. V případě potřeby Vám
pomůžeme také výpověď jednoduše sepsat na obecním
úřadě. Jelikož jsem v poslední době řešil několik
takovýchto případů, doplním další nejčastější příklad –
zvonek, senior otevře „Dobrý den, jsme z elektrárny,
máme zde nahlášenou poruchu na vašem měřidle.
“Senior pustí dotyčného k měřidlu – „Ano, je to tak, máte
tady špatně nastaven tarif, můžete mi ukázat poslední
vyúčtování nebo smlouvu?“ – po předvedení této smlouvy
je seniorovi dána k podpisu „správně vyplněná a
opravená smlouva“.
Je to samozřejmě jeden velký podvod, jehož
nekalé praktiky prodejci nikdy nikdo nedokáže. Někdy
smlouva také obsahuje závazek k výhodnému odběru –
třeba úsporné žárovky apod.
Takovéto praktiky jsou jen náznakem mnoha taktik,
které tito nekalí obchodníci používají a které pro vás mají
ve většině případů za následek pouze jediné „problémy a
finanční ztrátu“.
Závěrem dodávám, že Městys Boleradice se pro
svá odběrná místa rozhodl jít cestou elektronické aukce.
Stejný systém můžete využít také. Pokud se do tohoto
projektu chcete zcela dobrovolně zapojit, navštivte
zástupce této společnosti na některém ze sezení
pořádané v přísálí budovy úřadu městyse a nechte si
nejdříve vyjasnit všechny podmínky a zpracovat nabídku.
Jedno, je však mít vždy na paměti - pořádně si přečíst co
podepisuji a pokud něčemu nerozumím nebo nevěřím tak
raději nic nepodepisovat.

-

-

-

-

Usnesení z 11. Zasedání Zastupitelstva
městyse Boleradice konaného dne
28. 7. 2016
Zastupitelstvo městyse Boleradice, které se sešlo na
svém zasedání

komisi návrhovou ve složení: Ing. František
Koráb, p. Stanislav Omasta, p. Jiří Machač
schvaluje:
program dnešního zasedání ZM
ověřovatele zápisu: p. Jan Koráb, Mgr. Olga
Reiterová
rozpočtová opatření č. 4,5 a 6/2016, která
provedla RM
směnu pozemku parc.č. 3759 o výměře 3910 m2
v k. ú. Boleradice zapsaném na LV 10001 vlastník Městys
Boleradice za pozemek parc.č. 3724 o výměře 3374m2
v k.ú. Boleradice zapsaném na LV 1148 vlastník Zeči spol.
s r.o.
záměr na prodej pozemku p.č.st. 543 v k.ú.
Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu
záměr na prodej části pozemku p.č. 198/1 v k.ú.
Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu
záměr na prodej části pozemku p.č. 3484/4 v k.ú.
Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu
záměr na prodej části pozemku p.č. 3483/1 v k.ú.
Boleradice zapsaném na LV 10001 dle přílohy zápisu
přidělení veřejné zakázky na akci „Boleradice,
Dolní, obnova VO, rozhlas“ společnosti RGV a.s. Břeclav,
IČ: 25915827
pověřuje:
starostu podpisem směnné smlouvy se spol. Zeči spol.
s r.o., IČ:46991034
stanoví:

Vandalismus

Bohuslav Barek, starosta

zprávu o plnění úkolů z minulého zasedání
zastupitelstva městyse
zprávu o činnosti rady
zprávu Výboru finančního
zprávu Výboru kontrolního
volí:

-

Bohuslav Barek, starosta

Dalším neustálým nešvarem, který nás velmi trápí je
vandalismus a škody na obecním majetku. Místo toho,
abychom energii a finance věnovali na budování nových
věcí a opravy a údržbu majetku, zabýváme se
odstraňováním škod, uklízíme něčí nepořádek (vzniknuvší
něčí nedbalostí, bordelářstvím, nebo bezohledným
chováním) a hradíme či nahrazujeme věci odcizené.
Poškozené informační mapy, vyvrácené značky,
pomalované posezení na rozhledně a rozhledna,
rozházené koše a nepořádek na zastávkách, likvidace
černých skládek apod. Podrženo sečteno, náklady na
odstranění těchto neduhů jdou do desetitisíců. Myslím, že
každý z nás by dokázal vyjmenovat, kde by se v tuto chvíli
tyto peníze hodily. Ano je zde částečné řešení, můžeme
na všech nejvíce poškozovaných místech rozmístit
kamerové systémy a fotopasti. Je však toto řešení to
vhodné a správné? Nestačilo by jen být ohleduplný ke
svému okolí a nebýt netečný pokud se takové věci dějí za
naší přítomnosti?

ZÁŘÍ 2016

-

předběžný termín příštího zasedání zastupitelstva
městyse na 20.10.2016 v 19,00 hodin
Městys Boleradice

Změna úředních hodin
městyse Boleradice
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
7:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
7:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
7:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
7:00 – 13:00

Upozornění
Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje se
uskuteční:
v pátek 7. října 2016 od 14,00 do 22,00 hodin
v sobotu 8. října 2016 od 8,00 do 14,00 hodin
Volební místnost bude v sále městyse.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem voleb do Zastupitelstva kraje hlasovací lístky. Ve
dnech voleb do Zastupitelstva kraje volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

bere na vědomí:
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Škola
Prázdninové přípravy
Základní a mateřská škola v době prázdnin osiří,
přesto se však za dveřmi děje spousta práce. Vždy je
nutné hodně věcí opravit, vylepšit anebo celkově
zrekonstruovat. Letos prošla nejvýraznějšími změnami
učebna první třídy a také učebna mateřské školy. Obě
místnosti se malovaly, v první třídě se vyměnila
podlahová krytina a s tím souviselo vyrovnání staré
betonové podlahy. Třída má novou interaktivní tabuli a
také žaluzie. Nutná již byla výměna žákovských a
učitelských počítačů, nakoupili jsme nově takové, které
zase několik let vydrží. Ve škole se učí informatika od
4.ročníku, letos to tedy bude celkem 16 žáků, kteří se
budou v učebně pravidelně střídat. Také v dalších třídách
proběhl generální úklid a zaměstnanci je připravili na nový
školní rok.
V mateřské škole jsme začali se změnami již na
jaře – přibyl nový herní a úložný prostor. Aby paní učitelky
lépe viděly do všech prostor školky, hledali jsme řešení a
nakonec proběhla výměna dřevěného zábradlí za
průhledný materiál. Nábytek bude rozmístěn tak, aby
prostor na galerii byl přehledný. Při malování se musela
také odstranit omítka z vlhkých rohů, tato (zřejmě)
stavební závada, která se objevila během léta, se bude
muset v příštím roce řešit. Prozatím je prostor čistý,
vysušený a zakrytý před dosahem dětí. Paní učitelky a
vychovatelé také promýšleli vybavení družiny, kam chodí
dopoledne i děti z MŠ – objednali jsme stolečky a židle
podle velikosti dětí. Některé z prací budeme muset dořešit
ještě v měsíci září - to když se nepodařilo zajistit všechny
řemeslníky – již se opravdu akutně projevuje jejich
nedostatek na trhu práce. I tak máme radost z pěkných a
čistých prostor školy a věříme, že se zde děti budou cítit
spokojeně.
Milena Emmerová

Zahájení školního roku
V krásném letním dni se před budovou školy
sešlo mnoho diváků, kteří doprovodili školáky na zahájení
nového školního roku. Slavnostní zahájení provedla paní
ředitelka Mgr. Milena Emmerová a pan starosta Bohuslav
Barek. Paní ředitelka žáky přivítala, informovala je o
novinkách ve škole a také o ochraně zdraví a dopravní
bezpečnosti v okolí školy.
Před dětmi stáli nastoupeni jejich učitelé: Mgr.
Kamila Sýkorová – třídní učitelka 2. + 4. ročníku; Bc. Petr
Chalupný – třídní učitel 3. + 5. ročníku; paní učitelka
Veronika Kokešová; asistentky Bc. Jana Nerudová a
Renata Stehlíková, vychovatelé Miroslava Vavriková a
Mgr. Pavel Kabela. Paní ředitelka představila všem nové
žáčky – prvňáčky. Jsou to: Mariana Čermáková, Daniel
Čurda, Jindřich Franěk, Gabriela Kočí, Valérie Málková,
Aneta Rosívalová, Eliška Tesařová a Julie Vystoupilová.
Všichni dostali krásnou kytičku a poté je nejstarší páťáci
odvedli do jejich třídy.

Ve svých učebnách se žáci seznámili s novým
rozvrhem, organizací školního den, ale také s nabídkou
zájmových útvarů a dalšími novinkami. Pro zájemce jsou
informace také k nahlédnutí na webových stránkách školy
www.skolaboleradice.cz
Všem žákům přejeme úspěšný rok 2016/2017 a
jejich rodičům radost ze školních i dalších úspěchů.
Milena Emmerová
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děti měly za úkol navrhnout a postavit strážní věž a ti starší
kolo. Samozřejmě z přírodních materiálů. Odpolední část,
která začala po výborném obědě a odpočinku, proběhla v
duchu malířském. Děti se s neuvěřitelným nadšením
zhostily úkolu, který zněl: Namalovat obraz tohoto génia na
velké plátno a to všichni dohromady. Posuďte sami, jaké
máte umělce.

OS Nedánov
Letní dětský tábor
„S POKUSY DO HISTORIE“

Vedoucí 1. oddílu – KOUMÁCI – Jitka
Táborové zprávičky – den druhý.

Ahoj všichni,
zdravíme Vás ze základny v Blatnici, kam jsme
dorazili včerejšího dne. Cesta autobusem nám příjemně
utekla a všichni jsme přežili bez úhon a zdravotních potíží.
Tak přesně touto zprávou jsme opět v letošním
roce zahájili informování rodičů prostřednictvím webových
stránek našeho městyse. Věřím, že zprávy, které jsme
denně přinášeli s dění v táboře byly pro rodiče příjemným
zpestřením dne. Pro ty co nestihly vše přečíst nebo by
také chtěli nahlédnout do dění tábora jak bylo popsáno,
uveřejňuji tyto zprávy i ve vydání našeho Polehradu.
Táborové zprávičky - Příjezd

Na ranním nástupu jsme se my, táborníci
dozvěděli, že se k nám na návštěvu chystá císař Rudolf II.,
který touží po Golemovi. Proto jsme se rozhodli mu jeho
přání splnit. Během dopoledne vyrobil každý oddíl Golema,
kterého pojmenoval a předal císaři. Pustili jsme se i do
malby oddílových vlajek. Po obědě jsme si udělali výlet v
čase ještě o kousek zpět a to do pravěku, kdy jsme se
pokoušeli přejít bažinu a díky hrdinům, kteří v ní zůstali,
jsme ji přešli a dostali se na místo, kde jsme si mohli
vyrobit nádobu na vodu pouze z přírodnin, které se daly
najít v lese. Při večeři se nám podařilo objevit šémy ukryté
v marmeládě. Těmi jsme pak Golemy oživili.
Vedoucí 2. oddílu BADATELÉ – Šárka

Ahoj všichni,
zdravíme Vás ze základny v Blatnici, kam jsme
dorazili včerejšího dne. Cesta autobusem nám příjemně
utekla a všichni jsme přežili bez úhon a zdravotních potíží.
Po rozdělení do oddílů a ubytování v chatkách jsme
vyrazili do okolí na průzkum. Objeveno bylo několik
potoků, rybníků plných ryb a rozmanitých lesních plodů,
které jsme ovšem nesbírali. No, a protože na takové
procházce notně vyhládne, byl čas povečeřet výborný
gulášek od našich skvělých kuchařů. Po tak dobré večeři
již přišel na řadu nástup, kde jsme se dozvěděli, co nás
druhý den bude čekat. A jelikož se večer nachýlil, bylo na
čase jít na kutě. Noční spánek byl nakonec ještě přerušen
pěknou buřinou, při které napršela spousta vody. My jsme
ale všichni v pořádku a s dobrou náladou.
HVT – Boža

Táborové zprávičky – den třetí.

Táborové zprávičky - den první.
Leonardo da Vinci – malíř, architekt, vynálezce…
Prvním soutěžním dnem na našem táboře je
neděle. Dnes jsme se věnovali stavitelské a umělecké
činnosti. Doprovázelo nás da Vinciho poselství. Mladší

Na nástupu se objevil Rudolf II., pochválil oddíly
za dobrou práci při výrobě Golema a měl pro nás další úkol
– sesbírat diamanty v lese a propašovat je přes
nepřátelské území. Všem se nám to zdárně podařilo a za
odměnu jsme dostali suroviny na výrobu elixíru mládí.
Po odpoledním klidu se 4. oddíl vydal na pěší
výlet do blízké Těchobuzi. My ostatní jsme se pustili do
výroby oddílových triček a lektvarů za doprovodu hry na
kytary a zpěvu. Na večerním nástupu se opět objevil císař
Rudolf, který značně omládl J a vyhlásil, který elixír jej
nejvíce zaujal. Konečně také dorazily první pohledy a
dopisy, které nás potěšily.
Vedoucí 2. oddílu BADATELÉ – Šárka
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Táborové zprávičky – den čtvrtý.
Ve středu 3. 8. byl budíček už v 7:00, protože to
byl den, kdy jsme se s celým táborem vydali na výlet. Po
snídani jsme si nabalili vše potřebné do batůžků a vydali
se z táborové základny směrem k autobusu. Cílem naší
cesty bylo muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Po
cestě jsme si zazpívali táborové písničky, a když jsme
dojeli do Pelhřimova, vyrazili jsme k muzeu. Muzeum bylo
rozdělené na dvě samostatné expozice na různých
místech v Pelhřimově, takže jsme se rozdělili na dvě
poloviny a vyrazili na jednotlivé prohlídky. Dětem i
dospělým se v muzeu velice líbilo, takže můžeme
návštěvu tohoto místa všem vřele doporučit. Poté jsme si
snědli svačinky a dali si menší rozchod po náměstí v
Pelhřimově, abychom nakoupili nějaké dárečky domů a
taky pár těch sladkostí. Po návratu z výletu jsme se
naobědvali a po poledním klidu se hrály míčové hry.
Počasí nám konečně přálo a tak jsme večer udělali první
táborák, kde jsme vyzkoušeli táborové zpěvníčky, baterky
a silné hlasy našich táborníků. Po táboráku ještě určené
hlídky hlídaly tábor a ostatní se uložili ke spánku.
Vedoucí 3. oddílu ŽÁROVKY – Pavlík

Táborové zprávičky - den šestý.
Dnešek byl ve znamení deště. Proto se děti
dopoledne věnovali převážně volným aktivitám v
prostorách svých chatek. Odpolední klid byl naplněn
sledováním animovaného příběhu Mimoni. Poté se děti i
přes občasný déšť vydali do starověku. Toto období oplývá
mnoha vynálezy a Čína, kam se děti vypravili, obzvlášť.
Cestovali po hedvábné stezce, na jejímž konci objevili
bource morušového a dozvěděli se legendu o původu
hedvábí. Pro úspěšné zvládnutí si děti museli připomenout
něco z historie. A tak se dověděli mnohé o Číně, o jejích
vynálezech a kultuře. Po večeři byla pro děti připravena
diskotéka s doprovodným soutěživým programem. V něm
děti prokázali svoji obratnost i důvtipnost. Poté je však již
večerka přes mírný nesouhlas zahnala do hajan.
Instruktor 4. oddílu ILUMINÁTI – David

Táborové zprávičky - den pátý.
Čtvrteční program se nesl v duchu moderní
doby. Děti se v rámci táborového programu seznámily se
základy programování. Jejich úkolem bylo na jednotlivých
stanovištích získat za splnění úkolu obálku s
pomíchanými počítačovými příkazy a na základě příběhu
poté tyto příkazy správně seřadit. U robota Alfy potom tyto
příkazy naťukali do počítače a ověřili si funkčnost svých
programů. Všechny oddíly tento úkol úspěšně zvládly. Po
výborném obědě, z kterého nebyly žádné zbytky
(svíčková), jsme si všichni v poledním klidu pěkně
odpočinuli a potom se první tři oddíly vydaly na výšlap do
nedaleké Těchobuzi. Zde jsme si udělali společné foto,
utratili pár penízků a vydali se zpět do tábora. Po návratu
jsme si zahráli pár her, navečeřeli se a nachystali jsme se
na večer u ohně. U ohně jsme si opět pěkně zazpívali. Po
táboráku se uložily děti ke spánku. Tím ale program dne
nekončil, protože následovala noční stezka odvahy. První
dva oddíly vyrazily na stezku trochu dříve než oddíly
starších dětí. Všechny děti dostaly na ruku svítící náramky
a vydali se po námi dobře hlídané trase. Všechny děti
dokázaly, že jsou nebojácní táborníci.

Táborové zprávičky – den sedmý.
Na tuto zprávičku už nedošlo, ani ne tak že bychom
nechtěli přinést další informace o dění na táboře, ale
nebylo jí zapotřebí. Příjezdem domů vše táborové pro
letošní rok skončilo a já pevně věřím, že děti rodičům
povyprávěly poslední zprávičku dostatečně živě a s
potřebným přesvědčením.
Závěrem si dovolím tak jako vždy poděkovat celému
kolektivu táborových pracovníků, kteří se opět nezištně a
ve svém osobním volnu starali o pestrý program, naplněná
bříška, klidné noci a bezpečný odjezd i návrat domů.
Také chci i touto cestou poděkovat za sponzorské
dary firmám BORS Břeclav a Polyplast Boleradice. Dále
Liboru Stehlíkovi za výsadek výborných sladkostí, které
děti velice potěšili nejen při hledání, ale i při konzumaci.
Letošní letní dětský tábor skončil a mi můžeme opět
začít přemýšlet, kam pojedeme příští rok?

Vedoucí 3. oddílu ŽÁROVKY – Pavlík
Za OS Nedánov - Bohuslav Barek, předseda
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Divadlo
Hronovské ohlédnutí
Divá Bára
– Milan Uhde na motivy povídky Boženy Němcové
Režie - Alena Chalupová
Inscenace má za sebou dvě úspěšné sezóny – z
krajské divadelní přehlídky byla nominována hned na dvě
národní - na Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém
nad Jizerou a na celostátní přehlídku her pro děti a
mládež Popelka Rakovník. Odtud Divá Bára postoupila na
nejvyšší metu amatérského divadla, do Jiráskova
Hronova. Zde s uvedenou inscenací reprezentoval
divadelní spolek naši obec, okres i kraj.
V neděli 31. července v zákulisí sálu Josefa
Čapka v Hronově vrcholí přípravy na představení Divé
Báry, které má začít v 16,30 hod. Někteří herci se ještě
líčí, další opakují text, jiní nervózně přecházejí sem a tam.
Bočním vchodem přichází v doprovodu Lenky Lázňovské,
ředitelky NIPOS Praha, muž, kterého okamžitě všichni
poznávají a propadají obrovské trémě a rozrušení. Je to
Milan Uhde, autor naší inscenace. Příjemně se usmívá,
říká slova povzbuzení, vyjadřuje radost ze setkání se
souborem, tiskne ruku paní režisérce. Přeje herecké
„Zlomte vaz“ a odchází se usadit do hlediště.
Představení plyne svým tempem, všichni jsou
napjatí jako strunky, nervozita je značná. Vždyť autora v
hledišti nemáme každý den. A ještě jakého autora! Vždyť
jméno Milan Uhde je na české kulturní i politické scéně
pojmem.
Po závěrečné oponě se na jevišti rozhostí
nervózní ticho. Přijde ještě? Co řekne?

Přišel a jeho slova pohladila herecké dušičky.
Slyšeli jsme slova chvály a uznání. Pro nás obrovská
úleva a radost. Ještě společné foto, krátký odpočinek a
příprava na druhé představení.
Život každé hry začíná premiérou a až nastane
čas, zakončí jej derniéra. Čas naší inscenace se blíží ke
svému konci. Musí udělat místo novým hrám. Kdo z
našich diváků chce ještě vidět Divou Báru, bude mít
možnost ještě ve středu 16. 11. a v pátek 25. 11., kdy
bude mít toto představení derniéru.

Iva Kahounová

Nová divadelní sezóna
Divadelní sezonu 2016/2017 zahájíme v našem
divadle v sobotu 24. září komedií Na letním bytě.
Intrikující paní Kapičková opět rozestře své sítě, aby lapila
pro své dvě dcerunky ženichy, doktor Česal bude opět
neúnavně nahánět svoji bývalou lásku a profesor Havelka
lovit housenky, motýly a jiný hmyz…

V říjnu budou na programu poslední představení
Zapeklité komedie aneb Kdosi brousí nad Paďousy a
na našem jevišti přivítáme divadelní soubor V. A .D.
Kladno s komedií Upokojenkyně („ Mi řekni, proč je to na
světě tak debilně zařízený – když je ti třicet, tak nevíš co
dřív, musíš se starat vo děti, vo barák, vydělávat na
hypotéku a když seš pak starej a máš čas, tak na knížky
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nevidíš, nic už dělat nemůžeš, jenom ležíš, koukáš do
stropu a čekáš, jestli tě někdo poctí třicetiminutovou
návštěvou…“ )

V listopadu nás jistě potěší Lucerna aneb Boj o
lípu v podání divadelníků z Nevojic. Komedii napsali J.
Dvořák a P. Fiala na motivy divadelní hry Aloise Jiráska.
Zámek se chystá na příjezd paní kněžny, co zdědila
panství, mlynář je zamilovaný do Haničky, stejně jako
vodník z náhonu, učitelský si chce stěžovat na svou
chudobu vrchnosti a muzikant Klásek utíká před
manželkou. Zdánlivě všechno jako od Jiráska….
Odehrává se po skončení slavné pohádkové hry na
zvláštní žádost a riziko všech diváků.
Následovat budou poslední představení Divé
Báry, 19. listopadu se zapojíme do celoevropské akce
Noc divadel a děti se mohou těšit na první představení
předplatného Rodiče s dětmi do divadla, kterým bude
Princ Bajaja.
Konec roku bude opět ve znamení komedií –
Zkrocení zlé ženy a Na letním bytě.
Naši herci nebudou na podzim rozhodně zahálet.
Máme naplánovaná zájezdová představení s Jízlivým
glosátorem, komedií Na letním bytě, s Divou Bárou, i
Zapeklitou komedií. Musíme se postarat o hostující
soubory, připravit Noc divadel a začneme zkoušet dvě
nové divadelní hry. Podrobnější informace se můžete
dočíst v programové brožuře Divadla Boleradice, kterou
právě připravujeme do tisku.
Iva Kahounová

Historie Boleradic
Čtvrt století obnovení
hodové zavádky
U nás hody, jinde jejich obdoby, poutě, posvícení
bývaly nejvýznamnější událostí kalendářního roku a
slavností, především na vesnicích. Měly ustálené zvyky,
obřady, nepsané tradice, různé kroje, pojmenování i
provedení. Jednu věc však měly společnou a tím byl
tanec.
V naší národopisné oblasti Hanácko Slovácké
z tanců to byla zejména zavádka. O ní přední znalkyně
paní Zdenka Jelínková napsala. „Zavádka je slavnostní
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tanec této národopisné oblasti a byla vždy okázalým
úvodem hodů a tanečních zábav. Měla ceremoniální ráz a
postupně jí byla uvedena do tance všechna děvčata,
počínaje stárkami. Tančila se zvláštním způsobem, tedy
obřadným, stala se osou hodů. Pro pořadatele a stárky
měla praktický význam tím, že děvčata při ní skládala
poplatek za bezplatný vstup na taneční zábavy. Její druhá
část se jmenovala “skládka”. Prováděla se tak, že stárci
postupně brali do tance děvčata a z tanečního kola je
odváděli ke stolu kde ta platila stárkům a výborům. Ti je
pohostili skleničkou vína a koláči.“ Takto tato autorka psala
o zavádce ve své knize. Od nás ji poskytoval informace
pan Libert Soukop, dlouholetý policajt.
Na Boleradické hody se zavádka vrátila před čtvrt
stoletím. Do té doby, tedy co pamětníci znali, o hodech se
celý obřad netančil, avšak nejen u nás, ale i v řadě dalších
obcí. Zůstala jen skládka poněvadž peníze jsou vždy na
prvním místě, proto obřadná část poněkud zdržovala a
raději se hned přistupovalo k placení, tedy skládání peněz.
Důvodem proč se zavádka obnovila před
pětadvaceti roky bylo významné výročí našeho městýse
slavené v tom roce a to 850 let od první písemné zmínky o
Boleradicích. Připomínalo se po celý rok a podílely se na
něm všechny organizace i instituce. Připravovalo se již rok
před tím a vše řídil organizační výbor, koordinoval a snažil
se o vylepšení mnohých věcí. Nebylo to vůbec lehké,
mnohé se však podařilo. Vylétlo nejen 850 poštovních
holubů nad Boleradicemi (Bohuš Novotný je musel sehnat
za každou cenu), ale také se tančila zavádka.
Proč právě ta? Za svého nuceného stárkování
jsem hody zažil, přesněji protrpěl, bylo to však v naprosto
jiné atmosféře jaká byla ke konci 80. Let. Ty dřívější hody
se konaly ještě z poválečného ovzduší, v nadšení a
radosti, s množstvím tradic a zvyků, stárkovských
povinností apod. Tak například kolem tanečního parketu
se tlačily dvě řady přihlížejících, opodál skupinky
zpívajících a jásajících mužů a jiné. Vlivem politické
situace potom se hody vůbec nekonaly, když se postupně
obnovovala jejich úroveň, atmosféra i účast upadaly.
Např. v odpolední části u máje to vypadalo jako
rodinná sešlost. Byli tam jen rodiče a příbuzní stárků a
starek, v kole jen pár tančících, zpěv děvčat sotva slyšící
apod. Litoval jsem tento stav a hledal možnost něco
změnit. Našel jsem si hodně informací o lidových tradicích
a zvycích, také se, zejména u Herbena, dočetl jak to bylo
v našem kraji o hodech a se zavádkou, na základě toho
doufal, že právě zavádka by mohla ráz hodů trochu
vylepšit i zájem o ně. A to velké výročí přímo nabízelo tu
změnu uskutečnit. Jako organizátor oslav jsem k tomu měl
jedinečnou příležitost. Přidala se ještě jedna skutečnost.
Pan Bednařík organizačnímu výboru zajistil nějakou
finanční částku k KNV, která se však musela použít na
zbudování něčeho nového, trvalého využití. Padlo hodně
návrhů vybudovat nový a stabilní taneční parket před
sálem. Stavební práce však provázelo hodně námitek jako
„co to só za novote rušit hode před Štefanovó hospodo“
apod. Když však byl nový parket, tak na něm i nová
zavádka. Avšak zbudovat ten “tancplac” bylo snažší jak
prosadit tu zavádku. Nakonec podařilo se i to, samozřejmě
ne bez ochoty a pomoci mnohých. Fana Koráb obstaral
organizaci, nácvik a celé provedení, první stárek Bořik
Veselý přesvědčil ostatní stárky a starky, ti zavádku
zatančili. Někteří ji uvítali, mnozí pochybovali, jiní zamítali
a odsuzovali. Brzy se však stala magnetem a ozdobou
odpolední části hodů. Dnes si již hody nedovedeme
představit jak před sálem a hospodou tak bez zavádky.
Proč tolik vzpomínání? I letošní rok mají
Boleradice opět významné výročí, nejenom té zavádky, ale
875 let písemného doložení svého trvání. Za takovou
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přednost bychom se neměli stydět, ale připomínat si ji.
Mnohá větší města a vesnice by si takovou příležitost
nenechaly ujít, třeba Velké Pavlovice, Bořetice, Kobylí,
Klobouky, Němčičky ale i Hustopeče. Nejde jen o
vzpomínání, ale dobré jméno městýse, jeho zviditelnění a
přitažlivost, využít k posunu něčeho dobrého, potřebného
a prospěšného. Škoda, že vedení městýse tuto příležitost
nezužitkovalo a neinicializovalo sebe, organizace,
instituce i občany, aby se zrodilo něco hezkého, co by
nadchlo a lákalo návštěvníky. Kdyby třeba nic víc se
neudělalo než by hodový průvod zahajovala dvojice
v původním kroji naší národopisné oblasti, který
připomíná původ stávajícího a nemá za cíl jej nahradit.
Byla by to maličkost, ale známka zájmu a ochoty.
Milým potěšením hodů byl pohled, jak dospělí
krojovaní se přidávali k dětským tanečníkům Moravské
besedy. Tak tento slavnostní tanec nějak povyrostl a
dostal většího půvabu. A proč ne, vždyť ji již znali a
mnohotvárnost obohacuje a přidává na kráse.
Jan Horák

Naši Habáni
Rčením „Jako Habánů“ vyjadřujeme velké
množství něčeho. Avšak tento výraz vznikl docela jinak.
Habáni jsou náboženskou sektou vzniklou na poč. 16.
Stol. Ve Švýcarsku a okolí, a poněvadž tam byli
pronásledováni pro svoje náboženské postoje (např. že
křest se má konat až člověk je schopný chápat slovo boží)
aj. Po vypovězení ze svých zemí našli útočiště na jižní
Moravě, prvně v r. 1526 v Mikulově, dále v Hustopečích a
Slavkově. Odtud přecházeli i na okolní vesnice. Stanovili
si přísný řád, zrušili osobní vlastnictví, práci pro svoji
obec, zavedli kolektivní bydlení a výchovu dětí, péči o
staré a nemocné občany apod. Žili pospolitě v osadách,
vlastně dvorech, jimž říkali Hausbaden, proto naši lidé je
zkráceně nazývali habáni. Díky tehdejší naší tolerantní
šlechtě, která jim v ničem nebránila, našli v našem kraji
skvělé podmínky pobytu a rozvoje. Byli výborní řemeslníci
a hospodáři a poctiví pracovníci, majitelům panství
přinášeli velký užitek, zejména placení daní a spořádaný
život. Společné vlastnictví a hospodaření jim přinášelo
velký dostatek a hojnost, proto se velice často stávali
terčem nájezdů vojsk a drancování. Vynikali především
výrobou keramiky, v té době velice potřebným výrobkem,
užitkovým nádobím, především pak zdobenou a
barevnou, vyráběnou zvláštní technikou, tzv. fajans. Ve
svých pečlivě vedených kronikám vzpomínají na prožité
období na jižní Moravě jako „na období a zem
zaslíbenou“, proto jejich potomci, dnes žijící zejména
v Kanadě, ale i v jiných zemích, se rádi vrací do Mikulova
a Hustopečí a přijíždí navštívit místa svých předků. Při
jedné takové návštěvě Mikulova jsem od jejich „sluhy
slova Božího“ slyšel tato slova: „my nehlásáme
komunismus, ale žijeme jej“.
V hlavní habánské kronice je napsáno, že
v Boleradicích žili habáni v letech 1550 – 1622, ale dnes
víme, že to nebylo souvisle. V moravské vlastivědě,
soudního okresu klobouckého, její autor uvádí, že mimo
zemědělskou výrobou se měli zabývat keramikou –
hrnčířstvím. Proto Dr. Pajer, odborník na tuto oblast, proto
hledal u nás nějaký důkaz, třeba jen náznak. Z toho
důvodu jsme společně s Antonínem Krmíčkem, navštívili
lesní trať zvanou „Toufarské“, zda odtud nebrali hlínu na
výrobu keramiky, avšak žádné stopy jsme nenašli. Habáni
se také nazývali „Toufaři“, dále „křtěnci nebo nonokřtěnci“.
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V Boleradicích měli svůj dvůr, v němž žili a
pracovali v dnešním Dvoře. Jedině tam by se mohly najít
nějaké stopy jejich pobytu. Dnes již jenom nějakého
střípku. Tamější nejhořejší dům býval ovčárnou, uprostřed
(bývalé stavení Kaisrovo) stávala drůbežárna, stavení č.
123 sýpka atd.
Nejvýmluvnějším dokladem o této skutečnosti je
svědectví manželky Jana Adama z Víckova, majitele
Boleradic, Mariána z Bubna. Ta napsala, že bývalý
hospodářský dvůr patřící k hradu obdržela od svého
manžela jako svatební dar, pronajal jej toufarům. Jejich
hospodář Kornej řádně odváděl dávky. V pramenech se
také píše, že v r. 1621 Boleradice přepadli sasští rejtaři
(jízdní vojsko) a v habánském sklepě ukradli 20 beček
dobrého vína. To nepochybně bylo uskladněno
v prostorném sklepě dochovaném do dnešních dnů. S Dr.
Pajerem jsme jej navštívili a hledali v něm habánské stopy.
Sklep byl postavený mnohem dříve (v souvislosti
s hradem), ale habánské stopy jsou tam znát tvarem a
velikostí
habánských
cihel,
odlišných
od
těch
středověkých. A posledním habánským znamením je jejich
hřbitov. Nedávno se našla mapka – nákres jejich dvora
s vyznačením kde pochovávali své mrtvé. Nejedná se o
nijak veliký prostor a nachází se za bývalou ovčárnou
(dřívější stavení Jana Omasty). Dnes tedy cestou na
hřbitov kráčíme po pohřbených habánech. Mimochodem,
je to již šestý hřbitov na našem katastru.
Habáni museli opustit Boleradice v r. 1622 na
základě císařského manifestu a také v důsledku
konfiskace majetku pána z Víckova, jednoho z předních
odpůrců císaře, která byla vůbec první na moravě. Do čtyř
týdnů se museli vystěhovat a nejčastěji odcházeli za
hranice Moravy a nové domy našli na Slovensku, nakonec
většina odešla až do USA, nyní ponejvíce žijí v Kanadě,
kde našli nejpříznivější podmínky.
U nás v Boleradicích žili necelých 60 let a
podrobností o tom známe velice málo. Jejich působení na
jižní Moravě bylo povětšinou šťastné, ale i strastiplné.
Našim lidem zanechali jen to dobré, žili s nimi ve shodě,
dali jim hodně kladných vzorů. Příkladná byla jejich
zručnost a pracovní morálka, mírumilovnost, ctnostné
chování, stejně tak zbožnost. Domácí se od nich mohli
naučit mnohému a jen chvályhodnému, kdyby nic jiné tak
um úspěšně vinařit.
Jan Horák
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Aktuální tabulka mužstva SK Boleradice 1935:

SK Boleradice 1935

Záp.

Bodů

1. Vrbice

5

15

2. Šitbořice

5

10

3. Ivaň

5

10

4. V.Pavlovice B/Starovičky

5

9

5. Popice

5

8

6. Vranovice

4

7

7. Bořetice

5

7

8. Nosislav

5

7

9. Horní Věstonice

3

6

10. Boleradice

5

6

11. Kobylí

5

4

12. Velké Hostěrádky

5

4

13. Strachotín

4

1

14. Klobouky

5

0

Klub

SK Boleradice 1935
T J Sokol Boleradice = S K Boleradice 1935, z.s.
Dovolujeme si tímto, informovat boleradickou
veřejnost, všechny občany o činnosti našeho sportovního
spolku.
Jak je známo, schválením nového občanského
zákoníku, bylo nutné přepracovat stanovy spolku a tyto
nechat zapsat na Krajském soudě v Brně.
Dne 6. března 2016 proběhla Valná hromada TJ
Sokol Boleradice a přijala nové stanovy, včetně změny
názvu spolku na SK Boleradice 1935, z.s. Sportovní klub
Boleradice, rok 1935 je datován, jako první zmínka
organizovaného fotbalu v Boleradicích. Proto ta změna.
Výkonný výbor SK Boleradice 1935, z.s.:
Předseda- Ing. Šlancar Vladislav
Místopředseda- Ing.Hřib Libor
Jednatel - Novotný Milan
Pokladní - Víteček Milan
Správce hřiště - Šlancar Tomáš
Člen - Horák Ladislav
Člen - Stehlík Drahomír

-

Naše sportoviště

Kontrolní komise
Hladůvka Radek
Halm Vladimír
Novotňák František ml.

Chceme, aby se v Boleradicích sportovalo, nejen
organizovaně, ale i rekreačně, zábavou, chceme, aby
mládež více sportovala. Snažíme fotbalové hřiště a okolí
udržovat a rozšiřovat o nové možnosti vyžití. Hrací plocha
je jedna z nejlepších na okrese. Tréninkové plochy taktéž.
Opravené a rozšířené kabiny, slouží jako šatny, bufet a
vlastně je to sídlo spolku s číslem popisným 459. V
loňském roce se nám podařilo odkoupit od Lesů ČR
pozemek p.č.3847/8 o výměře 967m2.Původně les, který
byl odbagrován v 50.letech minulého století, za účelem
rozšíření hřiště, bohužel bez trvalého užívání pro TJ, nikdo
nezaměřil, nikdo nepožádal o převod v té době na
sportovní zařízení a tudíž se pozemek znalecky odhadl a
zaplatilo se celkem 101 718 kč. Uhrazeno to bylo z výtěžku
bufetu. Ještě nás trápí jeden pozemek pod hřištěm p.č.
3851 – 845 m2 v majetku p. Kubové Jarmile. Dále ještě
pozemky ve vlastnictví p. Šmídové Dagmar p.č. 4212 -332
m2 vedle kabin a 402/2 - 38 m2 pod kabinami. Majitelky
požadují finanční částku, na kterou nemáme a mít
nebudeme. Situace se táhne asi 13let. Nabízíme slušné
vyrovnání. Výdělečná naše činnost není, nepodnikáme.
Vše co kolem hřiště děláme je z lásky ke sportu a
Boleradicím.
Ještě „STADION“. Krásné prostředí, kdysi
využíváno sportovně i kulturně. Dnes nespokojení okolní
majitelé domů. Co s tím? Poraďte občané. Vybudovat tam
víceúčelové hřiště? Časem by nebyl problém, ale kdo tam
bude sportovat? Kdo se o to bude starat? Na minulé valné
hromadě byli všichni členové vyzváni, zaúkolováni,
přemýšlet jak naložit se Stadionem. Pokud se nenajde
řešení, tak padají návrhy pro bytovou zástavbu, výstavbu
rodinných domů. Ještě jednou, poraďte občané.

Celkem spolek eviduje 74 členů, z toho 12 mladších
žáků. V soutěžích máme 3 mužstva.
Muži- fotbal, hrají 3. třídu.
Mladší žáci – fotbal- okresní přebor sk. B
Muži Stolní tenis – Okresní přebor.
U mužstva mužů fotbal působí:
Vojtěšek Tomáš- tréninky, metodika
Krchňák Josef- hlavní trenér
Stehlík Jan a Stehlík Drahomír
U mladších žáků je hlavní opora v tréninku i zápase
Vintrlík Radim.

Vladislav Šlancar

Muži SK Boleradice 1935
Vladislav Šlancar
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Sbor dobrovolných hasičů
Vítání podzimu

Pozvánky

Výbor ZO ČZS Boleradice Vás zve k návštěvě:

Sbor dobrovolných hasičů
Boleradice a
Motoklub Boleradice pořádal
poslední prázdninovou
sobotu tradiční akci s názvem „Vítání podzimu.“ Toto
zábavné odpoledne patřilo nejen dětem, ale i dospělým.
Pro děti byla připravena soutěž, skákací hrad a možnost
svézt se na některé z vystavených čtyřkolek. Ukázkou
výbavy přispěla i Policie ČR. Po splnění všech soutěžních
úkolů dostaly děti od Motoklubu sladkou odměnu. Pro
všechny pak bylo připraveno maso z udírny a pro dospělé
ochutnávka pěti druhů piva.

VÝSTAVY OVOCE, ZELENINY a KVĚTIN
s mottem „ ZE ZAHRADY
PŘES POLE
A VINICE
DO LESA“
V NEDĚLI 25. ZÁŘÍ 2016 v sále městyse Boleradice od
10.00 do 12.00 hod. Odpoledne od 13.30 do 18.00 hod.
Součástí výstavy je soutěž O nejlépe a nejchutněji
zpracovaný produkt – bylinky, ovoce, zelenina, houby.
Návštěvníci budou ochutnávat a hodnotit. 1.cena
odšťavňovač
Program výstavy:
- prohlídka exponátů a ochutnávka vzorků
- zdravá výživa
- med a medovina
- v 17.hod. vyhlášení výsledků soutěže
Další informace:
Příspěvky, exponáty a soutěžní vzorky přineste, prosím, v
sobotu 24.9.2016 od 15.00 do 18.00 hod. do sálu městyse
Boleradice. V pondělí 26.9. se výstava uklízí od 18.00 do
19.00 a exponáty si vyzvednete. Můžete je i věnovat naší
MŠ a ZŠ.

Boleradská krojovaná chasa
Vás zve na

Martinské hody
Příjemné počasí a teplá letní noc prodloužila
zábavu až do pozdních nočních hodin. Doufáme, že se
akce líbila a těšíme se na další.

Které se uskuteční v sobotu 12. Listopadu 2016 v sále
městyse Boleradice. Začátek hodů je v 20:00. K tanci a
poslechu bude hrát dechová hudba Zlaťanka.

Pavel Sedláček

Zahrádkáři
Zahrádkáři Informují
Zpracovna ovoce je k dispozici široké veřejnosti.
V průběhu blížícího se podzimu je možnost i nadále
sušení ovoce a zeleniny a moštování ovoce. Každý je
vítán. Po domluvě se správcem zpracovny panem
Šillerem budou Vaše zahradní produkty zpracovány.
Pavel Kabela
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Jánské Hody 2016
Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se účastnili letošních Janských hodů. Měli s námi
trpělivost stavět dvakrát máju a doufáme, že si hody užili
stejně dobře jako my. Především patří velké díky starkům,
stárkám, chase a sklepníkům. Ale také rodičům a všem,
kteří se na této akci podíleli.
Anna Křižáková a Tomáš Hos
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Odpadové hospodářství
Štěpkování
Opět nastane podzim, přijde doba kdy bude
potřeba upravovat naše zahrady a spolu s tím i otázka:
Co s dřevním odpadem?
Tak, jako v jarních měsících, i nyní oznamujeme,
že není potřeba tento odpad zbytečně pálit za což hrozí
pokuta, 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.

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 se 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.

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
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